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Beste ouders/verzorgers,












Wist u dat…
 het team afgelopen woensdag een
teamuitje had?
 zij een heuse Pubquiz speelden?
er hele moeilijke vragen bij zaten?
geen van de leerkrachten wist wie het boek
‘helden’ geschreven had? Antwoord: onderaan
iedereen wel wist wie de auteurs waren van
o De donkere kamer van Damocles
o Het bittere Kruid?
o Joe speedboot
o Etc.
het antwoord op de vraag: wat is de Chinese
term voor astronaut/kosmonaut Taikonaut
is?
de bijnaam van de acteur Jason Acuña
‘Weeman’ is?
het team slimmer uit deze Pubquiz gerold is?
het team de opgedane kennis nooit meer
vergeet?
wij een heel gezellige middag hebben gehad?

Cito-toetsen…

Het Cito instituut heeft de toetsnormering met ingang van de start
van het huidige schooljaar
aangepast. Dat betekent dat de scores van alle
leerlingen in Nederland een ander beeld geven. Het
Cito heeft een schrijven opgesteld, waarin zij uitlegt
wat de reden hiervoor is en wat de gevolgen hiervan
zijn. U kunt deze brief hier lezen. Voor onze school
betekent het dat de nieuwe normen al zijn toegepast.
Het kan zijn dat het resultaat van de scores van uw
kind(eren) hierdoor ook een ander beeld laat zien.
OKA…

In januari 2015 is het jeugdbeleid
overgegaan naar de gemeente. Een
praktisch onderdeel hiervan is de wens
maatschappelijk werk dichtbij de
kinderen en ouders te situeren. Daartoe
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is de functie van de Ouder Kind Adviseur (OKA) in
het leven geroepen. Ook op onze school is een
OuderKindAdviseur werkzaam met ingang van 1
januari. Dat is Ankie Steenstra. Zij is op een nog
nader te bepalen dag op school aanwezig. Dit
verneemt u t.z.t.
Wat is een ouder- en kindadviseur?
De ouder- en kindadviseur is een vraagbaak en
steun voor vragen over opvoeden en opgroeien.
Ouders en kinderen kunnen er terecht voor advies.
Het schoolmaatschappelijk werk gaat op in deze
nieuwe functie.
Voor wie?
 Ouders/verzorgers die vragen of zorgen hebben
over het opgroeien en opvoeden van kinderen
tussen 0 en 23 jaar. Bijvoorbeeld bij
slaapproblemen, tips over een opgroeiende
puber of over veilig gebruik van internet. Ook
als ouders zich ernstige zorgen maken over hun
kind of over de opvoeding kunnen ze bij de
ouder- en kindadviseur terecht.
 Kinderen en jongeren tot 23 jaar met vragen of
zorgen over hun situatie thuis en op school,
over vrije tijd en over vrienden.
Wat doet een ouder- en kindadviseur?
De ouder- en kindadviseur luistert, beantwoordt
vragen en biedt begeleiding. Soms is één telefoontje
of gesprek al voldoende, soms is er meer tijd nodig.
Als de situatie ingewikkeld is, maakt de ouder- en
kindadviseur samen met de ouder of de jongere een
plan om de situatie op te lossen.
Ouder- en kindteam
De ouder- en kindadviseur maakt deel uit van een
Ouder- en Kindteam. Naast de ouder- en
kindadviseurs, zijn daar onder meer jeugdartsen,
jeugdpsychologen en doktersassistenten werkzaam.
Wilt u meer weten?
Wilt u meer weten of wilt u contact met de ouderen kindadviseur?
a.steenstra@oktamsterdam of 0621177181
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De Amsterdamse Boekhandel…
De Amsterdamse Boekhandel,
Buitenveldertselaan 170, heeft weer
leuke activiteiten georganiseerd rondom
de voorleesdagen. U kunt hier zien of er
iets leuks voor uw kinderen bijzit.

weer blij naar huis. We mogen nog een keer
terugkomen, dat was duidelijk!
groep 7a, juf Charlotte
Belangrijke data…





21 -31 januari Nationale Voorleesdagen met
de hele week het prentenboek van het jaar
“Boer Boris gaat naar zee” van Ted van
Lieshout en Philip Hopman en een prachtige top
tien lijst.
 Woensdag 21 januari 15:30u Marieke
Smithuis van “Lotte en Roos”. 4 – 7 jaar
 Donderdag 22 januari 16:00u “Drakensnot”
spelen en voorlezen met Esther Miskotte, 5 – 8
jaar
 Zaterdag 24 januari 15:30u, “Taart!” met het
giga grote samen (voor)leesboek van Liesbeth
Rood, 6-9 jaar
 Zaterdag 31 januari 15:30u, spetterende
afsluiting met Charlotte Dematons van “De
gele ballon”, “Nederland” en vele andere
prachtige boeken, 3-6 jaar
Voor meer nieuws zie: http://www.blz.nl/deamsterdamse-boekhandel






do 22 jan gr 8 rapport mee
ma 26 jan en di 27 jan:
adviesgesprekken gr 8

woe 11 feb carnaval
do 12 feb 1e rapport mee
ma 16 en di 17 feb rapportgesprekken
vr 20 feb studiedag; kinderen zijn vrij
ma 23 feb t/m vr 27 feb voorjaarsvakantie

 De auteur van het boek ‘Helden’ is Jessica
Durlacher
Met vriendelijke groet,
Eva de Beijer-Kock, Françoise Blaauw, Ivica
Timman-Grobben (teamleiders) en Reina Atteveld
(directeur)

Bezoek van groep 7a aan de buren…
Groep 7a mocht
dinsdagmiddag gaan zingen
met en bij de buren.
Regelmatig gaan groepen
van de St. Jozefschool
spelletjes doen met de
bewoners of zingen bij de piano. Wij gingen
musiceren. Gewapend met gitaar, viool, en gouden
stemmetjes vertrokken we, om om 14.00 uur te
beginnen met ons optreden. Voor de gelegenheid
hadden Madeleine en Antonia een piano en vioolduet ingestudeerd en speelde Leon geheel spontaan
een prachtige Spaanse dans op gitaar. Samen
zongen we twee Engelse liedjes bij de gitaar én in
canon. De akoestiek is prachtig in de ruime en hoge
hal van de zitkamer. Het verhaal over mijn eigen
‘tante in Marokko’ kreeg veel bijval van de oudere
dames en ‘Daar was laatst een meisje loos’ blijkt
hetzelfde liedje te zijn als het '11 November is de
dag' van Sint Maarten. 3 Generaties kwamen hier
samen en gelukkig wist juf nog van haar moeder
(92) hoe "In 't groene dal, in 't stille dal' gaat . Los
kwamen we toen Lotte zong van ‘Iwan en Olga’ en
de immer koude Wolga. De banaan uit Afrika, een
glas limonade en chippies later gingen we allemaal
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