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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KINDERRAAD-VERKIEZING
Zoals u weet was het dinsdag 18 september Prinsjesdag. Dit is ook traditiegetrouw de dag waarop
wij bij ons op school de kinderraad-verkiezingen houden. De groepen 5 t/m 8 kiezen uit hun eigen
klas een meisje en een jongen, die dit jaar hun klas gaan vertegenwoordigen in de kinderraad. Deze
kinderraad komt eenmaal per maand, een half uur onder schooltijd bij elkaar. Tijdens deze
kinderraad-vergaderingen (o.l.v. juf Liesbeth) worden allerlei schoolzaken besproken, die de
kinderen en de school belangrijk vinden. Deze schoolaangelegenheden kunnen eventueel
teruggekoppeld worden naar het team en/of de directie. Ook hebben we in de kinderraad aandacht
voor langdurig zieke kinderen of leerkrachten en verzorgen we de contacten met onze
adoptiekinderen. Alle kinderen kunnen hun stem via deze vertegenwoordigers laten horen. Wij
vinden het als school belangrijk om naar onze leerlingen te luisteren en er samen voor te zorgen dat
we een fijne, gezellige en veilige school zijn.
Dan nu de uitslag van de nieuwe kinderraad:
groep 5A: Jeliza Daal en Ephraim Asante Yeboako
groep 5B: Fatima Rahamat en Steve Hoen
groep 6A: Danine Sinouh en Dinand Hansen
groep 6B: Alessia Ricevuto en Arav Dhawan
groep 7A: Sandra Onyeachugbulam en Benjamin Nyamekye
groep 7B: Genealle Tese en Mika van Os
groep 8A: Julia Fasting en Stefan van der Linde
groep 8B: Youssra Aboumalih en Shyen Melchiot
Alle winnaars van harte gefeliciteerd!
PARKEEROVERLAST
We krijgen de laatste tijd weer regelmatig klachten over de parkeeroverlast rond onze school.
Buurtbewoners kunnen soms met hun auto niet weg, omdat zij klem gezet zijn door ouders van de
school. Dit zorgt (terecht) voor de nodige ergernissen. Wij willen u met klem vragen de auto te
parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken of op de parkeerterreinen van het zwembad of van
winkelcentrum Kruidenhof. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
KINDERBOEKENWEEK
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staan kinderboeken over
‘vriendschap’ centraal. Het motto van dit jaar is dan ook: “Kom erbij!” De firma Bruna wil graag
samen met u het lezen stimuleren en dat begint bij kinderen. Daarom wordt tijdens de
Kinderboekenweek de jaarlijks terugkerende scholenactie ‘Sparen voor je schoolbieb’ gehouden.
Als u in de actieperiode van 3 t/m 14 oktober een kinderboek koopt bij een Bruna-winkel en u levert
de kassabon in op school, dan krijgen wij 20% van het aankoopbedrag in de vorm van een
waardebon cadeau. Met alle bonnen bij elkaar kunnen wij ons documentatiecentrum weer aanvullen
met de nieuwste en leukste kinderboeken!

KINDERPOSTZEGELS
Vanaf woensdag 26 september is het weer zover: de Kinderpostzegelactie. Ruim 160.000 kinderen
gaan dit jaar langs de deuren. Ook onze leerlingen uit groep 7 en 8 doen mee. Hun missie is:
400.000 kinderen helpen aan een goed thuis. ‘Voor kinderen, door kinderen’, dat is het motto van
de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in, zodat andere kinderen het beter
krijgen. Dat past ook helemaal bij het motto van onze school: Zorg voor elkaar!
Voor meer informatie over de Stichting Kinderpostzegels: www.kinderpostzegels.nl
DISCOZWEMMEN
Van Jos Muller (coördinator team sportbedrijf)
Vanaf vrijdag 21 september is er iedere week aquadisco in het Duranbad in Diemen Zuid.
Het is voor kinderen tot 14 jaar, de kosten zijn € 5,00
TOESTEMMING GEBRUIK BEELDMATERIAAL
In het kader van de vernieuwde privacywetgeving zijn wij verplicht om van alle leerlingen een
verklaring van de ouders omtrent het plaatsen van foto’s in onze administratie op te nemen.
Hiervoor hebben wij een formulier ontwikkeld. Op dat formulier kunt u aangeven of u toestemming
geeft om foto’s van uw kind(eren) te plaatsen op de website van de school, de digitale schermen in
de gang en/of op Klasbord. Dit laatste is een gesloten app-groep waar de leerkracht af en toe foto’s
op plaatst. Denk hierbij aan situaties in de klas of buitenschoolse activiteiten (het schoolreisje of een
excursie). Alleen de ouders van de betreffende groep kunnen inloggen in deze digitale omgeving.
Deze week krijgt u via uw kind het formulier thuis. Wilt u zo vriendelijk zijn het formulier zo snel
mogelijk, ondertekend, af te geven bij de administratie of bij de leerkracht van uw kind.
KINDERKOOR
Van juf Els (muziekdocent)
Het kinderkoor van juf Els is op zoek naar nieuwe talenten!
Jongens en meisjes van groep 5 t/m 8 die graag zingen en het leuk vinden om samen met andere
kinderen leuke, mooie, grappige en soms best moeilijke liedjes/canons te leren zingen, zijn vanaf
woensdag 26 september van harte welkom om mee te komen doen. Het koor bestaat al een paar jaar
en heeft al best vaak opgetreden: kerstliedjes in Berkenstede en tijdens het slotconcert van de
muziekschool in de Omval. We starten iedere woensdag om 12:00 uur in de aula met samen
lunchen. Neem zelf een broodje mee! Daarna zingen we tot 13:00 uur. De meeste zang-kanjers van
vorig jaar gaan ook dit jaar door, maar uiteraard vinden ze het super leuk als er weer nieuwe
kinderen komen meedoen. We hopen er weer een geweldig jaar van te maken! Doe jij ook mee?
SPAANSE LESSEN
Van Doris de la Cruz
Dit schooljaar willen wij weer Spaanse lessen aanbieden voor kinderen van groep 4 t/m 8, die geen
kennis hebben van de Spaanse taal. Deze lessen zullen plaatsvinden op de vrijdagmiddag van
16.20 - 17.20 uur. Bij voldoende belangstelling starten deze lessen in oktober. Er zijn ook Spaanse
lessen voor kinderen die al een beetje kennis van de Spaanse taal hebben en die lessen zijn ook op
de vrijdagmiddag van 15.15 - 16.15 uur. Deze lessen zijn al in september gestart.
De lessen worden gegeven door een docent die Spaans als moedertaal heeft. De kinderen gaan de
Spaanse taal leren door middel van video’s, liedjes, spelletjes, enz.
Kosten per les zijn € 10,00. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de docent, Doris de
la Cruz: docentspaans@outlook.com of telefonisch: 06-38074067.
MAANDKALENDER
Geen bijzonderheden.

