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AGENDA t/m oktober 2020
6 okt.
8 okt.
9 okt.
10 t/m 18 okt
19 okt.
20 okt.

: voorstelling Amsterdams Jeugdtheater gr. 3 van 09.30-10.30
idem voor groep 4A van 10.30-11.30
: groep 4A naar het Amsterdam Museum (‘s morgens)
: afsluiting thema en Kinderboekenweek
groep 5A naar het Scheepvaartmuseum (‘s middags)
: herfstvakantie
: studiedag team
: MR vergadering

Stadspas
Heeft uw kind een stadspas? Geef dan het nummer door dat op de achterkant van de pas staat. U kunt dit doen
door een foto te maken van de voor -en achterkant en deze naar mij te mailen: (c.temme@witteolifant.nl), dan
zorg ik dat het in orde komt. Let op: het gaat om de stadspas van dit schooljaar. Oude passen van voorgaande
jaren worden niet geaccepteerd door het scansysteem.
Als u de stadspas heeft laten scannen, hoeft u geen ouderfonds meer te betalen, want wij maken dan 20 euro
over op de rekening van de Oudercommissie en u hoeft ook niet te betalen voor het eendaagse schoolreisje.
Gaat uw kind op meerdaags kamp (groep 7 en 8), dan moet u het verschil bijbetalen.(€ 70,-- voor het driedaagse
kamp van groep 7 en € 100,-- voor het vijfdaagse kamp van groep 8).

Lastagemarkt – tweedehandskleding
Morgen, zaterdag 3 oktober wordt van 11.00-13.00 uur de tweedehands kinderkledingmarkt gehouden in
speeltuin De Waag. Er zijn mooie koopjes en alles is op maat gesorteerd zodat u gericht kunt zoeken naar
geschikte kleding voor uw kind(eren). De markt wordt georganiseerd door vrijwilligers. Door kleding te kopen
steun u tevens speeltuin De Waag. Er worden extra coronamaatregelen genomen zoals toegangsdosering en het
lopen in één richting. Er is geen speelgoed, er zijn geen hapjes en er is geen springkussen. Betalen met pin! Alle
info: facebook.com/lastagemarkt.

Houdt u ook afstand?
Zoals u weet heeft het coronavirus in toenemende mate weer de kop opgestoken en heeft de regering daarom
de regels flink aangescherpt. De basisregel is: houd 1,5 meter afstand. Wij zien echter in toenemende mate dat
veel ouders/verzorgers die hun kind komen ophalen om 3 uur, zich hier niet aan houden en veel te dicht bij
elkaar staan. Daarom ook via ons het dringende advies om 1.5 meter afstand te houden.

Theoretisch verkeersxamen
Afgelopen woensdag hebben de leerlingen van groep 8A+B hun theoretische verkeersexamen gedaan. Normaal
gesproken wordt dit examen in groep 7 afgenomen, maar i.v.m. de Lockdown was het uitgesteld.
Wij zijn trots op onze kanjers, want ze zijn allemaal geslaagd!

Ouder- en kindadviseurs
Per dit schooljaar zijn er 2 nieuwe ouder- en kindadviseurs aan onze school verbonden. In de bijlage bij de
digitale nieuwsbrief stellen zij zich voor en leggen uit waar zij zoal ondersteuning bij kunnen bieden.
U vindt hun namen en contactgegevens tevens op onze website (onder “Informatie”).

Cinekid festival
Van 7 t/m 23 oktober wordt het Cinekid Festival gehouden. Juist in deze tijd is het belangrijk om een (film)
feestje te kunnen vieren, uiteraard binnen de gestelde corona maatregelen. Voor alle info, kijk op:
https://cinekid.nl/nl/festival/programma-2020
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Tiener chill-out
In de Boomsspijker is er iedere zaterdagavond van 19.00-22.00 uur een tiener chill-out voor kinderen van 11/12
jaar (groep 8). Je kunt kaarten, tafeltennissen, er is een voetbalspel, er zijn computerspelletjes of je kunt
natuurlijk gewoon lekker kletsen met je vrienden. Je hoeft je niet aan te melden en kunt gewoon binnenlopen.

Vestje mee naar school
Omdat een van de adviezen van het RIVM is dat scholen moeten zorgen voor goede ventilatie, hebben we
momenteel de ramen en deuren openstaan. Nu het langzamerhand kouder wordt is het raadzaam om uw kind
een (extra) vestje mee te geven of aan te trekken.

Leuke kinderuitspraak
Een van de kleuters vraagt aan de leerkracht: “juf, wat wil jij later worden?”

Jarige joppen
Vandaag en komende week zijn de volgende kinderen jarig:
2 oktober Dasha uit groep 3
Malik uit groep 5A
4 oktober Dylan uit groep 4A
Sammie uit groep 6A
5 oktober Kody uit groep 7B
6 oktober Dani uit groep 4/5B
8 oktober Asya uit groep 8A
Roxy uit groep 6B
9 oktober Juno uit groep 5A
Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag gewenst!
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