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Beste ouders/verzorgers,






Wist u dat…

het team na de vakantie op volle
sterkte gewoon weer heerlijk lesgeeft?
er in deze periode getoetst wordt?
leerkrachten rapporten gaan schrijven?
zij zich voorbereiden op de
rapportgesprekken?
U binnenkort via Parro wordt uitgenodigd?

Wereldreligie Boeddhisme…
Wie was Siddartha Gautuma? Waarvoor zijn de
Lotusbloem, klankschaal, gebedsmolen, mandala’s?
Wat omschrijven de woorden Sanskriet, Vesak,
Dharma, Meditatie?

Kortom: wat weet U van het Boeddhisme?
De komende periode staat het Boeddhisme in de
aandacht. Onze kinderen leren over deze
levensbeschouwing. Ook voor u is er een
introductieles (zo wordt u meegenomen in wat de
kinderen erover leren). Deze bijeenkomst staat
gepland op dinsdag 28 januari van 8.45u tot 9.30u.
U bent van harte welkom! Via de leerkracht
vernemen de ouders van de groepen 6 t/m 8
wanneer en hoe de kinderen een bezoek brengen
aan de Chinees Boeddhistische Tempel.
Staking…

Ondanks dat er een financiële
tegemoetkoming is ingezet, is
men in het onderwijs van
mening dat er structureel een
oplossing gezocht moet
worden voor de huidige
problematiek in het onderwijs.
De vier grote steden zijn nu
Noodplannen aan het schrijven
om de toekomstige tekorten op
te vangen. Het schrijven van deze plannen die echt
‘noodscenario’s’ zijn en niet structureel ingezet
kunnen worden op scholen, komt helaas ook op het
takenbordje van het onderwijs. Voor schoolleiders
zijn er extra avonden belegd om hier met elkaar
over te praten. Maar we willen geen noodplan, we
willen echte plannen om structureel de kwaliteit van
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onderwijs aan de kinderen in Nederland te
behouden. De laatste berichtgeving in de media
baart ook ons zorgen.
Daarom sluiten de Amsterdamse besturen op
donderdag 30 en vrijdag 31 januari de scholen.
Plan voor andere schooltijden…
In Nieuwsbrief 6 heeft u uitgebreid kunnen lezen
dat we een proces ingaan om te kijken of en hoe de
schooltijden gemoderniseerd kunnen worden. Een
werkgroepje van ouders houdt zich namens de
ouders hiermee o.a. bezig. Er heeft een eerste
bijeenkomst plaatsgevonden en er is veel informatie
gedeeld. Een werkgroep van teamleden gaat erover
nadenken en vrijdag 10 januari is er tevens overleg
geweest tussen de drie scholen in de wijk. De
Michiel de Ruyter, de Roelof Venema en de St.
Jozef willen alle drie schooltijden moderniseren en
indien mogelijk samen optrekken in dit proces en
eventuele uitvoering. Wordt Vervolgd!
Ouderbijdrage en TSO bijdrage…
Deze bijdrage is voldaan door
88% van de ouders. We
ontvangen graag nog van 54
‘kinderen’ deze bijdrage, zodat
de Ouderraad naar hartenlust het
budget kan uitgeven. Dit budget wordt enerzijds
besteed aan de professionele tussen schoolse
opvang (TSO) van Mirakel en anderzijds aan de
leuke activiteiten voor de kinderen. Wanneer het
systeem bij u niet werkt, heeft u wellicht de knop in
Schoolkassa ‘in termijnen betalen’ aangeklikt. Deze
module hebben we niet aangezet en geeft dan direct
een foutmelding. Hartelijk dank voor de geleverde
actie en nog te leveren actie!
‘Licht’ Tip van een ouder…

Een bezorgde ouder vroeg ons u er even op te
attenderen dat een goede lichtvoorziening op de
fiets van uw kind(eren) een absolute MUST is. Het
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viel hem op dat hij de aanfietsende kinderen niet
zag vanwege het ontbreken van de verlichting.
Goede tip dus van deze ouder. En… voor de
fietsverlichting kunnen we de kinderen niet
verantwoordelijk houden. Dat is toch echt uw
‘pakkie-an’.
Dynamo winteractiviteiten…
Dynamo heeft met de talentent wederom enorm
veel leuke activiteiten voor de kinderen. U leest hier
wat zij allemaal aanbieden. Er zit misschien iets
aparts en leuks voor uw kind bij.
Informatieavond Meeleefgezin…
In de bijlage treft u een uitnodiging voor een
informatieavond over meeleefgezin. ‘Soms is er
gewoon een beetje extra ondersteuning nodig en
soms kun je zomaar iets moois voor een ander
betekenen.’
Belangrijke data…
 ma 27 jan start wereldreligie

Boeddhisme…
 di 28 sept 8.45u-9.30 ouderbijeenkomst

Boeddhisme…


do 23 jan rapport mee gr 8…



ma 27 en di 28 jan adviesgesprekken gr 8…



do 30 en vr 31 januari school dicht i.v.m. STAKING
teamleden



do 6 feb rapporten gr 2 t/m 7…



di 11 feb school tot 14.45…



di 11 feb rapportgesprekken t/m gr 7



woe 12 feb Carnaval…



do 13 feb school tot 12.30…



do 13 feb gr 8 tot 14.45…



do 13 feb rapportgesprekken t/m gr 7…



vr 14 feb studiedag team, start vakantie…



ma 6 jul t/m vr 14 aug zomervakantie…

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
directie
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