Nieuwsbrief 4 / 2 oktober 2020
Beste ouders/ verzorgers,
Wat hebben wij ontzettend genoten bij de opening van de Kinderboekenweek! De leerlingen
hadden een vossenjacht door de school. Ze moesten op zoek naar letters die verstopt waren in de
verschillende lokalen waarbij de lokalen én de leerkrachten waren omgetoverd in verschillende
periodes uit de geschiedenis. De Dino’s, holbewoner, Piraten, Cowboys, Gouden Eeuw, Romeinse
Rijk, het Melkmeisje, de jaren 80 disco, hippies, de twenties, Cleopatra, Middeleeuwse prinses,
Pocahontas, de ontdekkingsreiziger en de Volendamse dame waren allemaal aanwezig!

Vooruitblik
Maandag 5 oktober
Dinsdag 6 oktober
Woensdag 7 oktober
Donderdag 8 oktober
Vrijdag 9 oktober
Ma 12 t/m 16 oktober
Maandag 19 oktober
Dinsdag 20 oktober

Dag van de leraar
Kinderboekenweek goochelshow
Afname nscct 5 t/m 8
Schooltuinen groep 7
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Studiedag personeel, alle leerlingen vrij
Start school leerlingen

Kort nieuws
Aanscherpen covid-19 maatregelen
De Corona maatregelen zijn door de oplopende besmettingen weer verscherpt. Voor ons betekent
dit dat voor onderwijspersoneel geldt dat er zoveel mogelijk na schooltijd thuis wordt gewerkt. Dit
heeft als gevolg dat de school telefonisch na schooltijd minder goed bereikbaar zal zijn. Wilt u in
contact komen met de leerkracht kunt u via Parro een bericht sturen.
Ook zullen wij, waar het kan, zoveel mogelijk gesprekken met ouders telefonisch of online doen.
Boeken schoolbibliotheek
We zijn op school druk bezig met het uitzoeken van oude boeken omdat in
de herfstvakantie de nieuwe bibliotheek komt. Er zitten nog boeken bij die
voor de leerlingen nog leuk zijn om thuis te lezen. We zullen daarom de
komende week in de hal alle boeken uitstallen waaruit de kinderen een
boek kunnen kiezen die ze mee naar huis willen. Mocht uw kind volgende
week dus thuiskomen met leesboeken van school dan zijn deze om thuis
te houden.
Afname NSCCT groep 5 t/m 8
Woensdag 7 oktober zullen net als vorige jaren de nscct testen worden afgenomen bij de
leerlingen in de groepen 5 t/m 8. Dit is een test om te onderzoeken of leerlingen ook werkelijk
presteren wat ze zouden kunnen. Sommige leerlingen laten op school minder zien dan wat ze in
werkelijkheid kunnen: “ze presteren onder hun niveau”. De NSCCT (Niet Schoolse Capaciteiten
Test) helpt deze leerlingen op te sporen. De NSCCT geeft de school een betrouwbare en valide
indruk van het leerpotentieel (algemene intelligentie) van de leerling. Dit helpt ons om nog beter te
bepalen wat de leerlingen nodig hebben in het onderwijs wat wij bieden.
Scannen stadspas ouderbijdrage
Er zijn al veel ouders die de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreis hebben betaald middels het
scannen van de stadspas, heel fijn! Annet is op de maandagochtend aanwezig mocht u dit nog
willen doen. U kunt ook bij haar terecht voor andere vragen zoals de aanvraag van het
jeugdsportfonds, de aanschaf van een laptop of andere voorzieningen van de Gemeente
Amsterdam.

Fijn

weekend allemaal!

