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AGENDA t/m november 2020
26 okt.
6 nov.
9 nov.
16 nov.

: start actie voedselbank – zie bericht blz. 2
: studiedag teambuilding – alle ll. vrij
: v.a. deze week oudergesprekken (info volgt binnenkort)
: voorlichting groepen 8 door bureau Halt over Jeugdcriminaliteit

Schooltandarts
In verband met de aangescherpte regels rondom Covid-19 zal de schooltandarts, Joanna van Agthoven die
gepland was vanaf a.s. maandag, niet op school komen voor de halfjaarlijkse controle. Als uw kind klachten heeft
of u wilt een controle dan kunt u een afspraak maken via Jeugdtandverzorging Amsterdam: 020 616 6332. U kunt
dan gewoon naar de praktijk komen. Voor alle info over Jeugdtandverzorging: https://jtv-amsterdam.nl/

Hoofdluiscontrole
Na iedere schoolvakantie steekt dat irritante beestje weer letterlijk “de kop op”. Omdat er momenteel geen
(hoofdluis)ouders in de school mogen komen die de kinderen controleren, willen wij u vragen om uw kind(eren)
regelmatig te controleren op hoofdluis en indien nodig, te behandelen. Klik voor Informatie over hoofdluis op:
https://www.rivm.nl/documenten/folder-hoofdluis-2016-drukbestand

De jonge uitvinders
Via een van de ouders kregen wij een tip over een hele leuke (gratis) workshop (serie van 3) van de Gemeente
(i.s.m. Maakplaats021, Cultura Nederland en de OBA) voor kinderen uit groep 6 t/m 8: “De Jonge Uitvinders”.
Haar zoon zit erop en vindt het superleuk. Momenteel zijn er echter te weinig deelnemers om de workshops
door te laten gaan, dus het zou heel leuk zijn natuurlijk als er meer kinderen zijn die zich aanmelden. Het adres is
OBA/ Cullinanplein 1 in zuid bij de Amsteldijk. Meer info: https://www.oba.nl/maakplaats.html.
Zie ook bijgevoegde flyer.

Lunch- en/of gymtas vergeten?
Het gebeurt regelmatig dat kinderen hun lunch- en/of gymtas vergeten mee te nemen. Nu we ouders in de
school zoveel mogelijk moeten beperken, willen wij u vragen om nagekomen tassen e.d. in de rode bak te leggen
die in de hal staat (meteen links) bij de Nieuwe Batavierstraat. Komt een kind erachter dat het iets vergeten is,
dan zal de leerkracht hem/haar naar deze bak sturen om te kijken of de tas gebracht is.

Overblijf/TSO (TussenSchoolse Opvang)
Aanmelden nieuwe kinderen
Is uw kind nieuw op onze school en wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang voorziening dan kunt u
hem/haar opgeven via de volgende link, hier staat tevens alle informatie over het overblijven op school.
https://www.witteolifant.nl/tussenschoolse-opvang/
Dans- en tekenles tijdens de overblijf/TSO
Tekenen:
A.s. maandag is de achtste en tevens laatste tekenles van blok één. Blok twee begint op maandag 2 november
a.s. Voor blok 2 zijn al 10 aanmeldingen. Dit betekent dat er nog 5 plaatsen voor dat blok beschikbaar zijn. Hier
kunt u uw kind voor opgeven via tso@witteolifant.nl. Wie het eerst komt, het eerst maalt. De ouders van de
kinderen van blok 2 die al zijn opgegeven zal ik een aparte mail sturen met informatie.
Dansen:
Vandaag was de achtste en laatste dansles van blok één 1. Blok 2 start op vrijdag 30 oktober a.s. Voor blok 2 zijn
tot nu toe 2 aanmeldingen. Dit betekent dat er nog 18 plekken beschikbaar zijn voor dit blok. Ook hier kunt u uw
kind voor opgeven (ook de kinderen die er nu op zitten mogen zich weer opgeven): tso@witteolifant.nl.
Ook hier geldt weer: wie het eerst komt, het eerst maalt. De ouders van de 2 kinderen die al zijn opgegeven zal ik
een aparte mail sturen met informatie.
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Op 8 oktober ontvingen wij een bericht van de Voedselbank. Hieruit bleek dat het aantal klanten van de
Voedselbank tijdens de corona pandemie met maar liefst 35% is gestegen! Omdat de voedselbank afhankelijk is
van de medewerking van supermarkten, bedrijven en scholen, vinden wij dit, ondanks de corona maatregelen,
een goede reden om weer eens mee te doen!
Hoe gaan we het doen?
Vanaf maandag 26 oktober a.s. zullen er weer kratten in de gang gezet worden. Wij willen alle ouders/gezinnen
die dit missen kunnen vragen om wat mee te geven aan hun kind(eren). De kinderen kunnen dit bij binnenkomst
zelf in de kratten zetten. Ook op de Oudeschans zullen we een paar kratten neerzetten.
Voel u zich vooral niet verplicht, het is echt geheel vrijwillig en alleen als u het kunt missen.
Er is behoefte aan verpakt en houdbaar voedsel zoals pasta, rijst, aardappelpuree, blikken/potten (bonen,
tomatenpuree, soep, vis, knakworsten e.d.), zonnebloemolie, droge peulvruchten, bouillonblokjes, zout, suiker,
melkpoeder, pindakaas, koffie, thee, frisdrank.
Naar wie gaan de pakketten?
In Amsterdam zijn er sinds de coronacrisis meer dan 1000 nieuwe klanten bijgekomen. Daarmee staat de
voedselbank voor de uitdaging om elke week 4300 Amsterdammers (1600 kinderen) van een voedselpakket te
voorzien.
Actieperiode
De actie loopt van maandag 26 oktober tot en met woensdag 11 november. Monique van der Pol, onze
conciërge, zorgt voor de logistiek en voor vragen/opmerkingen kunt u terecht bij Conny Temme of Edith
Dunharden, leerkracht van groep 4/5B
Wij komen er in de nieuwsbrief van volgende week nog een keer op terug om u eraan te herinneren.
Alvast hartelijk dank!
Edith Dunharden (e.dunharden@witteolifant.nl)
Monique van der Pol (m.vanderpol@witteolifant.nl)
Conny Temme (c.temme@witteolifant.nl)

Jarige joppen
De komende twee weken zijn de volgende kinderen jarig:
24 oktober
Matz uit groep 7B
Boaz uit groep 4/5B
Senne uit groep 6A
30 oktober
Fedja uit groep 5A
Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag gewenst!
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