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AGENDA t/m oktober 2020
28 sept.
30 sept.

: groep 4/5B naar het Amsterdam Museum (‘s morgens)
: 09.00: theoretisch verkeersexamen groep 8A en 8B (inhalen van vorig jaar)
start Kinderboekenweek
1 okt.
: groep 7A naar het Tropenmuseum
6 okt.
: voorstelling Amsterdams Jeugdtheater gr. 3 van 09.30-10.30
idem voor groep 4A van 10.30-11.30
8 okt.
: groep 4A naar het Amsterdam Museum (‘s morgens)
9 okt.
: afsluiting thema en Kinderboekenweek
groep 5A naar het Scheepvaartmuseum (‘s middags)
10 t/m 18 okt : herfstvakantie
19 okt.
: studiedag team
20 okt.
: MR vergadering

Verkouden
De richtlijnen voor kinderen in de basisschoolleeftijd zijn versoepeld. Het kabinet heeft besloten dat kinderen tot
13 jaar met verkoudheid niet meer thuis hoeven te blijven en niet op het coronavirus getest hoeven te worden.
En hoewel uw verkouden kind dus weer welkom op school is willen wij wel aan u vragen hier zorgvuldig en
bewust mee om te gaan. Hou bij de afweging om uw (snip)verkouden kind naar school te sturen er rekening mee
dat meer verkouden kinderen in de school kan leiden tot meer verkouden leerkrachten die dan vervolgens wel
getest moeten worden. Dit vergroot de kans op lesuitval en klassen die thuis moeten blijven. We willen u dus
vragen een zorgvuldige afweging te maken of uw verkouden kind naar school kan of dat u deze thuis kunt
opvangen. Zo weinig mogelijk verkouden leerkrachten is in het belang van ons allemaal!
Bijgaand stuur ik de Beslisboom, een handig schema dat tot stand is gekomen in samenwerking met
verschillende organisaties en het RIVM. (For the English speakers among us, I will also add one in English).

Kinderboekenweek
Van 30 september t/m 11 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is –net als het schoolthema nu – En
toen...?. Het gaat over geschiedenis; met een boek kun je immers o zo makkelijk door de tijd reizen!
Er is dit jaar helaas geen boekwinkeltje in de grote hal, maar Linnaeus Boekhandel verzorgt wel een aantal leuke
activiteiten, op een ruime locatie, coronaproof (kerk de Bron). Er zijn voorleesvoorstellingen, knutselclubs, een
heuse cursus zwaardvechten voor beginnende ridders en heel veel boeken natuurlijk.
Klik hier voor het volledige programma:
https://www.linnaeusboekhandel.nl/kinderboekenweek-2020/#more-32506

Gezonde lunch
De laatste tijd zien wij dat er tijdens de overblijf nogal eens leerlingen zijn die niet alleen brood of fruit bij zich
hebben, maar ook koek, snoep of chips. U begrijpt wat er dan gebeurt; het snoep wordt gretig naar binnen
gewerkt en in het brood en fruit hebben ze geen trek meer. Zowel de school als de overblijforganisatie (Stichting
TSO De Witte Parel), wil gezonde voeding stimuleren en hanteren de adviezen van het Voedingscentrum. Dit
betekent dat wij graag een gezonde lunch zien en geen snoep of andere zoetigheden. Hiervoor in de plaats kunt
u bijv. fruit of rauwkost meegeven. Wij willen u dan ook vragen om ervoor te zorgen dat uw kind uitsluitend een
gezonde lunch meekrijgt. Voor drinken geldt: liefst water (geef een beker mee, die mogen ze altijd vullen met
water) en sowieso geen koolzuurhoudende dranken.
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Inleveren voorkeursformulier voor de basisschool
Hebt u al een kind bij ons op school en is het broertje of zusje geboren tussen 1 mei t/m 31 augustus 2017
dan hebt u van de Gemeente Amsterdam het voorgedrukte “voorkeursformulier voor de basisschool”
ontvangen. Wilt u dit formulier liefst z.s.m. maar uiterlijk 4 november a.s. bij mij inleveren? Omdat
broertjes/zusjes plaatsgarantie hebben, is het voor ons van belang dat u dit aanmeldformulier op tijd bij ons
inlevert zodat we het juiste aantal kinderen kunnen opgeven aan de Gemeente.

Weer gymlessen op dinsdag en donderdag
In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat er geen gym was op dinsdag en donderdag omdat Renata in
thuisquarantaine was omdat een van haar huisgenoten corona had. Gelukkig is deze periode bijna afgelopen en
zal zij vanaf a.s. dinsdag weer aanwezig zijn om gymles geven.

Jarige joppen
Komende week zijn de volgende kinderen jarig:
28 september Sarah Abigail uit groep 7B
Daantje uit groep 6B
29 september David uit groep 6A
30 september Izra uit groep 4/5B
Juno uit groep 4A
1 oktober
Niels uit groep 8A
2 oktober
Omar uit groep 1/2A
Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag gewenst!
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