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Nieuwsbrief digitaal 
De nieuwsbrief zal voor de tweede keer via ons nieuwe 

administratie systeem Parnassys worden verzonden. 

Heeft u de nieuwsbrief digitaal NIET ontvangen, meld u 

zich dan bij de administratie, Helen. Zij kan dan kijken 

wat er aan de hand is en eventueel het juiste e-mailadres 

invoeren.  Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 
 

Ouders schrijf mee!  
De bovenbouwgroepen gaan een prentenboek maken 

over het thema geld. 
In dat boek komen teksten en tekeningen van de 

kinderen. Het boek past in de serie Amsterdamse 

Prentenboeken van stichting Taalvorming. 

Waarom een boek over geld? 

De school vindt het belangrijk dat kinderen zicht krijgen 

op wat dingen kosten en hoe je met geld kunt omgaan. 

Steeds vaker komen kinderen en jongeren in 

financiële  problemen doordat ze niet geleerd hebben 

goed met geld om te gaan. 

De school vindt het ook belangrijk dat de kinderen meer 

begrip krijgen voor elkaar. Veel dingen zijn voor kinderen 

uit arme gezinnen niet vanzelfsprekend. 

 

Voor ouders is het vaak moeilijk om nee te moeten 

zeggen tegen hun kind, als het ergens om vraagt. Ook al 

kun je het best betalen. 

We organiseren daarom drie thema ochtenden 

voor alle ouders van de school. 

 Woensdag 12 november komt Lucie Visch van 

stichting Taalvorming met u werken over het 

thema geld. Het gaat vooral over de vraag: 

Hoe leg je aan je kinderen uit dat er ergens geen geld 

voor is? 

We wisselen ervaringen uit over hoe onze ouders dat 

vroeger deden en hoe wij dat nu zelf doen als ouder. 

 Op vrijdag 21 november praat onze 

ouderconsulent Fadoua met u over de vraag: 

Hoe kun je met weinig geld toch leuke dingen doen met 

je kind? 

 Op woensdag 26 november komen een paar 

kinderen uit groep 6, 6-7, 7 en 8 op bezoek. 

Samen met hen bedenkt u adviezen voor 

omgaan met weinig geld. Die adviezen komen 

in een apart boekje, samen met de tips die u 

samen met Fadoua bedenkt op 21 november. 

De ouders die op de thema ochtenden aanwezig 

waren krijgen zo’n boekje. 

Alle thema ochtenden zijn van 9-10 uur. 

U bent van harte welkom. 

Met vriendelijke groet, 

Fadoua Zaitar (ouderconsulent)  en Lucie Visch (stichting 

Taalvorming) 

 
Oudergesprekken 
Aan het begin van het schooljaar hebben we de 

zogeheten startgesprekken met u gevoerd. Inmiddels zijn 

we al bijna 2 maanden verder en staan de volgende 

oudergesprekken gepland. 

Deze gesprekken zijn facultatief. Dat houdt in dat u zelf 

kunt aangeven of u behoefte heeft aan een gesprek met 

de leerkracht. Ook de leerkracht kan aangeven dat hij/zij 

graag een gesprek met u zou willen voeren.  

De gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 29 

oktober ’14 en dinsdagmiddag/avond 

4 november ’14.  

U kunt de leerkracht aanspreken als u behoefte heeft 

aan een gesprek. 

 



29 oktober 2014: Themabijeenkomst 

Stress en spanning: invloed op je kind 
Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouders inzicht in het 

begrip stress en in de verschillende oorzaken die kunnen 

leiden tot stress. Daarnaast leren ouders welke 

negatieve gevolgen er kunnen zijn voor de ontwikkeling 

van kinderen die te maken hebben met langdurige stress 

in de thuissituatie en worden er manieren aangereikt om 

stress te helpen verminderen. 
Waar:  ouderkamer 8.45 

Nieuws uit de groepen (kijkt u ook regelmatig 

op de webpagina van de groep van uw kind?)

 

De groepen 3 gaan de zwembaden alweer sluiten, het 
was een ontzettend leuk thema! 
We hebben veel geleerd, er is zelfs een badmeester op 
bezoek geweest. 
Vader van Sterre, super bedankt! Nog een leuke foto van 
de gezellige middag. 
  
Nu gaan we ons voorbereiden op het volgende thema: 
de bakker. 
Als er nog ouders zijn met bakspullen die we mogen 
lenen, graag! 
Denk hierbij aan; bakblik, schorten, ovenhandschoenen 
etc. 
Alvast bedankt namens de juffen van de groepen 3! 
 

Fruit namens het stadsdeel 
 
22 oktober t/m 22 november zijn de 
gezondheidsweken in Amsterdam Zuidoost. 
Tijdens deze weken wil het stadsdeel kinderen en 
volwassenen zoveel mogelijk laten inzien 
dat je heel veel kunt doen om je gezondheid te 
verbeteren. 
Zoals meer bewegen en gezond eten. 
In dat kader zal er op 28 oktober, 4 november, 11 
november en 18 november fruit worden bezorgd 
op onze school. 

  
Voor meer informatie over de gezondheidsweken  
https://www.facebook.com/ZuidoostGezond 
en voor tips/ ideeën 
naar http://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/amsterdamse
-aanpak/ 
 

Leuk 

  

 
In de schrijfhoek had Carla iets geschreven (zie foto); 
Vol trots kwam ze zeggen: "Meester kijk, ik kan de naam 
van mijn vader en moeder schrijven!" 
 

Nieuwe tafels en stoelen. Mooi hé! 
 

 
 
  

 Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en klikt, 
krijgt u vaak meer informatie over de activiteit) 
 

Woensdag 29 oktober: Oudergesprekken facultatief 

 Themabijeenkomst stress en 

spanning: invloed op je kind 

Maandag 3 november:  Geen NSA activiteiten op 

locatie Bijlmerdrie 

Dinsdag 4 november:  Oudergesprekken facultatief 

Donderdag 6 november: Geen NSA activiteiten 

 

Namens team Wereldwijs, Paula Hoonhout, directeur 
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