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VANUIT DE DIRECTIE  

De afgelopen weken was het 

behelpen om in de school te komen. 

De straat lag drie weken open en 

iedereen moest via een smal pad te 

school betreden. Het oude 

schoolgebouw, dat in de steigers 

staat, is nu aangesloten op de 

stadsverwarming.  Gelukkig zijn de 

werkzaamheden verleden tijd en is de school 

weer normaal bereikbaar. Dit betekent ook dat 

de leerlingen weer op het schoolplein om 14:15 

opgehaald kunnen worden.  

Met het terugleggen van de bestrating is er, 

naast de tegel tegen zinloos geweld (het  

lieveheersbeestje), ook de tegel ‘rookvrije zone’  

 

 

bijgekomen. 

Zoals de tegel het al zegt betekent 

dit dat er voor de school niet gerookt 

mag worden. Samen werken we aan 

een rookvrije generatie.   

Inmiddels lopen de coronabesmettingen weer 

op. Tot op heden hebben we hierom nog geen 

klassen naar huis hoeven sturen. Bij de 

administratie zijn gratis zelftesten te krijgen. Heeft 

u of uw kind klachten? Doe een zelftest en ga in 

quarantaine bij een positieve zelftest. Na 5 

dagen mag je weer naar buiten, mits je 24 uur 

klachtenvrij bent.  

Met vriendelijke groet, Pieter Bosman. 

INHOUD 

• Vanuit de directie 

• Nieuws uit de Voorschool 

• Wij zijn groep 1/2D 

• De schoolfotograaf 

• Leerling activiteiten 

• Ouderactiviteiten 

• Ouder -en Kindadviseur 

• De jarigen 

• * bijlage: Kinderboekenweek 

AGENDA   

• 05 t/m 16 okt. Week van de voeding 

• 05 t/m 16 okt. Kinderboekenweek 

• 06 okt. Ouderbijeenkomst; IB en OKT 

• 10 okt. De schoolfotograaf 

• 12 okt. Ouderbijeenkomst: gezonde eten en gezonde traktaties 

• 14 okt. De Voorschoolgroepen en de groepen 1/2 naar Artis 

• 15 t/m 23 okt. Herfstvakantie 

• 25 okt. Ouderbijeenkomst; voor VS en 1.2 

• 27 okt. Ouderbijeenkomst; door Arkade 

• 30 okt. Wintertijd, de klok gaat 1 uur terug. 
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Beste ouders en verzorgers, 

Wat hadden we een leuk thema deze weken. 

Het thema: lichaam. 

We hebben gekeken wat we 

met ons lichaam kunnen doen. 

We hebben benen om te lopen 

een mond om te eten en praten. 

Ook gingen we ontdekken wie er groter of kleiner 

was door te meten. 

De kinderen mochten op een vel papier liggen 

en dan ging de juf hun lichaam overtrekken. 

Ze mochten dan zelf kleren kleuren, hun ogen, 

neus, mond tekenen. 

En wat ook heel leuk was, was het verkleden. 

Wat een feest ze werden dan een politieagent of 

prinses en schminken hoorde daar ook bij. 

Dit thema is nu afgelopen en beginnen we 

maandag 3 oktober aan een nieuw thema dat 

word: De dierentuin (Artis).. 

Dit thema duurt 2 weken 

met als afsluiting, Hoera 

we gaan de dieren in het 

echt zien. 

Op vrijdag 14 oktober 

gaan we met de kinderen 

naar Artis met de bus. 

Groetjes van de voorschool. 

 
 

 

 

 

 

 

Beste allemaal,  

Wij zitten in groep 1/2 D. We zijn met z’n 

twaalven, waarvan 6 jongens en 6 meisjes!  

We hebben een hele leuke, gezellige groep en 

kennen elkaar al goed.  

De eerste weken hebben we 

geleerd hoe je samen kunt 

spelen en werken. Hoe je elkaar 

kunt helpen, vrienden kunt 

maken en hoe je iets moet oplossen wanneer je 

iets niet leuk vindt.   

Ons eerste thema is de dierentuin. We hebben al 

giraffen, pauwen en leeuwen geknutseld.  

Over vissen en vogels geleerd en nog veel meer.  

14 oktober gaan we naar Artis om de dieren in 

het echt te zien.  

Daar kijken we erg naar uit!!!  

Iedere dag leren we nieuwe woorden 

en doen we een rekenactiviteit.  

We gaan er met elkaar een mooi jaar van 

maken!!!   

De juffen van groep 1/2D.

 

DE SCHOOLFOTOGRAAF 

EVEN EEN HERINNERING.   

Op maandag 10 oktober  komt de 

schoolfotograaf .                                                                                               

Wij hopen alle kinderen deze dag te zien 

met hun leukste glimlach.                                                                          

Niet vergeten en tot maandag 10 

oktober dus !!!    

De fotograafcommissie. 

 
 

 

 

 

 

 

TALENTENDAG  

De talentendag is weer van start gegaan. 

Tot begin november zijn eerst de kleuters en 

groep 3 en 4 op de woensdag aan het werk met 

hun talenten. 

Er zijn verschillende workshops in de verschillende 

blokken,  zoals Dans, koken,  

Fantasie workshop, Natuur, 

Schaken, Sport, Creatief, Turnen, 

Programmeren. 

Op woensdag 2 november is er een afsluiting 

voor de ouders. De kinderen laten dan zien aan 

de wat ze geleerd en gemaakt hebben. 

 
 

 

 

 

In de maand oktober zijn er weer een aantal 

interessante ouderbijeenkomsten. 

WIJ ZIJN  

GROEP 1/2D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROEP 3a 
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Om u kennis te laten maken met wie onze IB-ers 

en de OKT zijn en wat zij doen is 

er op donderdag 6 oktober een 

ouderbijeenkomst- het is dan niet 

de bedoeling dat u  vragen 

betreffende uw eigen kind stelt, maar informatie 

krijgt/vragen kunt stellen over de 

werkzaamheden en onderwerpen kunt 

voorstellen, waar u meer over wilt weten  voor 

een nieuwe bijeenkomst. 

 

In de week van de gezonde 

voeding gaan de kinderen aan de 

slag met dit onderwerp. Wij zijn een 

gezonde school en hebben daar 

de volgende afspraken over gemaakt: . Kinderen 

eten op school (zowel tussendoor als tijdens de 

lunch) brood, liefst bruin brood, groenten en fruit. 

Hoe het brood belegd is, bekijken wij niet. Maar 

uiteraard adviseren wij ook om goed te letten op 

gezond beleg. 

Op school drinken wij alleen water. Traktaties 

delen kinderen uit als zij jarig zijn. Dat is een 

feestje en bij een feest hoort ook iets lekkers! 

Gezonde traktaties kunnen ook heel lekker zijn. 

Voor de ouders is er speciaal deze week een 

ouderbijeenkomst op woensdag 12 oktober  door 

voedingscoach Karin de Gooier met aandacht 

voor gezond eten en ook gezonde traktaties.  

 

Dinsdag 25 oktober is er een speciale 

ouderbijeenkomst voor VS en Kleuters.  

Juf Ilona gaat dan vertellen over het nieuwe 

thema: Herfst,  wat doen we er mee in de klas 

en hoe u thuis aandacht aan dit thema kun 

besteden. 

 

Op onze school gaan we ook aandacht 

besteden aan de 5 Wereldreligies. 

Stichting Arkade gaat in november 

hierover lessen geven aan groep 4 tot 

en met 8. Ook gaan we de daarbij 

behorende gebedshuizen bezoeken. 

Deze Stichting is gespecialiseerd in het 

geven van deze lessen op de 

basisischool. Om u te laten zien wat we 

allemaal gaan doen, geeft Arkade hier een 

ouderbijeenkomst over op donderdag 27 oktober 

 

GRATIS COMUPTERCURSUS; BASISVAARDIGHEDEN 

VOOR OUDERS 

Wilt u ook goed leren werken op de computer, 

begrijpen waar uw kind mee bezig is, zelf een 

emailadres aanmaken en uw kind kunnen 

helpen? 

In deze 6 lessen leert u de basisvaardigheden, 

die u nodig heeft om op een computer te 

kunnen werken. 

U leert In een klein groepje met ervaren 

begeleiders van DigiSkills. 

De lessen zijn op woensdag – inloop 8.45 start 

lessen 9.00-11.00 in de Garage Notweg naast 

onze school bij de Kandidatenmarkt. 

Data:  26 oktober 

 02 november 

 09 november 

 16 november 

 23 november 

 30 november 

Hoe kunt u zich aanmelden: 

U kunt een appje sturen naar 06 28 31 53 69 

(Soraya van de Kandidatenmarkt) 

Of even aanmelden bij juf Ligtenberg -de 

oudercoördinator van school. 

De lessen zijn gratis! 

Graag zien we u  daar                                                                                             

 

VRAGEN OVER OPVOEDEN EN MEER?  

KOM NAAR DE OUDER –EN KINDADVISEUR  

Graag willen wij ons aan u voorstellen;  

Wij zijn Najat Lakdimi en Miriam Boulahcen en wij 

zijn beiden werkzaam als Ouder– en 

Kindadviseur.  

Wij maken deel uit van het Ouder –en Kind Team 

Osdorp en zijn gekoppeld aan het IKC het Talent. 

Wanneer naar de Ouder –en Kindadviseur?  

Als u zich zorgen maakt, is het fijn om daar even 

met iemand over te kunnen praten. In een 

gesprek of telefonisch. De ouder- en kindadviseur 

luistert en bespreekt samen met u tips waar u 

verder mee kunt. U kunt om uiteenlopende 

redenen een afspraak maken met de Ouder– en 

Kindadviseur. U wilt als ouders het beste voor uw 

kind. U probeert uw kind zo goed mogelijk te 

begeleiden bij het opgroeien en opvoeden en 

zoeken naar oplossingen. Als het een periode 

minder goed gaat of als er zorgen zijn in de 

thuissituatie, wat betreft de leerontwikkeling, op 

school of in de vrije tijd kunt u terecht bij de 

Ouder– en Kindadviseur. Wij helpen u met alle 
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vragen en zorgen over het opgroeien en 

opvoeden van kinderen. Denk daarbij aan slaap 

–en eetproblemen, vragen over de gezondheid 

en pubergedrag.  

Werkwijze:  

Samen met u zoekt de Ouder– en Kindadviseur 

naar oplossingen die het best bij uw kind of uw 

gezin passen, zodat u er weer zelfstandig mee 

verder kunt. De een is geholpen met een tip of 

advies, de ander met een aantal gesprekken. Als 

een situatie ingewikkeld of onoverzichtelijk is, 

ondersteunt de Ouder– en Kindadviseur u om dat 

overzicht weer te krijgen. De Ouder– en 

Kindadviseur stelt samen met u een plan op. Als u 

specialistische hulp nodig heeft, kan de Ouder– 

en Kindadviseur u helpen met het zoeken naar 

de meest geschikte persoon of organisatie.  

Voor vragen en informatie kunt u contact 

opnemen met:  

Najat Lakdimi, 06-28505704 

n.lakdimi@oktamsterdam.nl.   

Werkdagen: ma, di, wo & don, vrij 

(in de even weken vrijdag i.p.v. 

donderdag) en  

Miriam Boulahcen 06-40780848 

m.boulahcen@oktamsterdam.nl.  

Werkdagen: ma t/m vrij (op vrijdag 

even weken) 

Beschikbaarheid: Miriam is 

momenteel niet aanwezig! 

Op woensdagochtend staat Najat om 8:15 uur bij 

de schoolingang. Mocht u vragen hebben of 

ergens ondersteuning bij wensen, dan kunt u 

haar op dit moment aanspreken. 

Tussen 8:30-10:30 uur kunt u bij haar binnenlopen 

in de school. Lukt het u niet om op genoemde 

dag en tijdstip in gesprek te gaan, dan kan 

uiteraard gebeld of gemaild worden om een 

afspraak in te plannen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 oktober Felix  1/2D 

02 oktober Ibrahim  8 

04 oktober Deecha  5 

04 oktober Daniela 5 

05 oktober Shifayed  5 

06 oktober Liana  3A 

10 oktober Anissa  6 

10 oktober Alp Eren 1/2A 

12 oktober Nora  6 

12 oktober Aisha  1/2D 

13 oktober Jaohara  3B 

16 oktober Mohamed Amin  6 

17 oktober Ruya 1/2D 

18 oktober Eliana  VS 1 

22 oktober Inaissa  1/2B 

22 oktober Evy  1/2C 

25 oktober Akram  8 

25 oktober Noeh  1/2B 

26 oktober Azra 8 

27 oktober Omer  VS 3 

28 oktober Zhi Cheng  1/2C 

30 oktober Tomi  3B 

De jarigen van 

oktober zijn: 
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Beste ouders/verzorgers, 

  

De Kinderboekenweek van 2022 start op woensdag 5 oktober en is t/m 16 oktober. Het thema van deze 

week is Gi-ga-groen!  

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een 

hut bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De 

natuur is overal om ons heen. Buiten is er ook van alles te ontdekken en te doen.  

Andy Griffiths schrijft het kinderboekenweekgeschenk dit jaar. Samen met Terry Denton is hij bekend van 

de populaire De waanzinnige boomhut–reeks. De titel van het geschenk is dan ook niet heel 

verrassend Waanzinnige boomhutverhalen: over toen het Stoel-In-Je-Neusdag was en andere 

waanzinnige gebeurtenissen.  

  

Opening:   

Op school luiden we de Kinderboekenweek in met een opening op woensdag 5 oktober. Alle kinderen, 

ouders en leerkrachten mogen verkleed als, dier, plant of bloem naar school komen. Of je neemt iets mee 

van de natuur. Ook mogen kinderen spullen meenemen die te maken hebben met het thema. In de klas 

zal dit verzameld en besproken worden. Daarna zullen de spullen tentoongesteld worden op het 

leerplein.    

Bij binnenkomst is de hal versierd en hopen we een boomhut gebouwd te hebben.   

  

Tijdens deze week  

De kinderen lezen tijdens deze week over de natuur; planten en dieren, over de omgeving, zoals zee of 

bos. Natuurlijk besteden wij als school ook aandacht aan het klimaat.  

In de groep wordt er extra aandacht besteedt aan leesplezier en boeken die passend zijn bij het thema. 

Dit gebeurt aan de hand van; lessen bij W&T, lessen in de klassen, aan de hand van werkboekjes, 

kleurplaten en gesprekken in de klas. De kinderen oefenen ook het dansje en het liedje wat aan het 

thema is gekoppeld.   

De kinderen kunnen op school ook aan verschillende wedstrijden mee doen.   

o Tekenwedstrijd (natuur/dieren tekening): Voorschool, kleuters en gr. 3  

o Schrijfwedstrijd (elfje): Groep 4, 5 & 6  

o Fotowedstrijd (natuurfoto): Groep 7&8  

o Voorleeswedstrijd: Groep 6,7 & 8  

o Zwerfafval opruimen in de buurt: Alle groepen.  

o Dansje oefenen alle groepen.  

o In iedere groep wordt gewerkt met bijbehorend materiaal.  

 

Afsluiting:  

Voorschool en groepen 1-2 sluiten af in Artis   

Overige groepen sluiten af in de klas.  

Na 14 oktober begint de Herfstvakantie!! 

Op maandag 24 oktober zien we iedereen weer graag op school.  
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