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Beste ouders/verzorgers,








Wist u dat…
 het ‘feest kon beginnen’?
 de stoppen niet doorsloegen van
die ‘elektrieke deken’?
de ‘polonaise hollandaise’ gelopen werd?
er gelukkig chirurgen waren in geval van een
botsing tegen ‘het paard in de gang’?
die chirurgen niemand aantroffen met ‘unne
spijker in hunne kop’?
er conform eetbeleid geen ‘ff wachten.. pizza’
gegeten werd?
er aan ‘onze keukendeur’ niemand stond?
niemand zei: ‘as ze me missen’?

Ouderfeestje Oppas(sen)…
Er komt weer een feestje aan!
Datum: 14 maart 2015
Locatie: AHBC (hockeyclub
Amsterdam)
Tijd: 20.00 tot 00.30
Voorverkoop start binnenkort.
Regel vast een oppas!"
Namens de Ouderraad Jasper Vera
Carnaval en ook…
Op onze school vinden we het
belangrijk aan het feest van Carnaval
nog een diepere laag toe te voegen.
Want geheel vanuit de Katholieke
traditie is Carnaval natuurlijk het ‘nog
even los gaan voor de vastenperiode’.
Dit vastenthema en straks onze eigen
verjaardag (19 maart) willen we
daarom meer betekenis geven door het
met de kinderen te koppelen aan ons
goede doel van dit schooljaar
‘stichting Jarige Job’.

Vasten in de zin van: je geeft iets aan een
ander!

Sint Jozefdag op 19 maart is onze verjaardag.
We geven aan de ouders, die financieel niet in
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staat zijn de verjaardag van hun kind te vieren
een doos met alle ingrediënten om een prachtig
feestje te bouwen.
Daarom starten we na de vakantie met een kleine
inzameling van echte producten, zodat er in iedere
groep twee verjaardagsdozen samengesteld kunnen
worden. De ‘Stichting Jarige Job’ schenkt zo’n
verjaardagsdoos via de voedselbank aan de ouders
van een jarig kind. Dit kind krijgt zo van de eigen
ouders een super leuk verjaardagsfeest. De
leerkrachten zullen het thema: ‘verjaardagsdoos
schenken’ wederom onder de aandacht van de
kinderen brengen en met hen afspreken wat ieder
meeneemt. Via de leerkracht verneemt u wat uw
kind kan bijdragen aan de doos. De Stichting
hanteert een strikte lijst met producten. Dus
verzoeken wij u zich aan het merk en aantal te
houden, zodat ieder kind eenzelfde mag ontvangen.
Al vast heel veel dank!
Advies leerkracht voorspelt beter dan
eindtoets…
Het advies van de leerkracht
voorspelt beter dan de eindtoets op
welk onderwijsniveau de leerling na
drie jaar voortgezet onderwijs zit. Ongeveer een
kwart van de leerlingen verandert van
onderwijsniveau in de eerste drie jaren van het
voortgezet onderwijs. Dat zijn enkele conclusies uit
een onlangs verschenen onderzoek van het Centraal
Planbureau.

De analyses laten zien dat het advies van de
leerkracht ongeveer twee keer zo belangrijk is als de
score op de eindtoets bij het bepalen van het
onderwijsniveau van de leerling. Leerlingen die van
onderwijsniveau veranderen in de eerste drie jaar
van het voortgezet onderwijs zijn vaker in het eerste
jaar geplaatst volgens de score op de eindtoets. In
de analyses, waarbij gebruik is gemaakt van data uit
het Limburgse onderwijs, maken de leerlingen eerst
de eindtoets en pas daarna geeft de leerkracht een
advies over de middelbare school.
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Ongeveer een kwart van de leerlingen verandert van
onderwijsniveau in de eerste drie jaren van het
voortgezet onderwijs. Dat is kostbaar. Het
toevoegen van het advies van de leerkracht, naast de
toetsuitslag, lijkt op basis van deze analyses dus een
waardevolle manier om kinderen op
onderwijsniveau in te delen.
Groene vingers kweek je hier…
Kinderen van 8 tot 12 jaar
kunnen zich opgeven voor de
zogenaamde vrije groepen op
de Amstelveense
schooltuincomplexen. De werkzaamheden gebeuren
onder leiding van de schooltuinleider in
samenwerking met vrijwilligers. Er wordt elke
week ongeveer 1,5 uur gewerkt. De gemeente
Amstelveen heeft vier schooltuincomplexen.
Ongeveer 650 kinderen kunnen hier wekelijks de
handen uit de mouwen steken en spitten, planten,
oogsten en eten uit hun eigen moestuin. Kinderen
kunnen ook in hun vrije tijd op drie van de vier
complexen een tuintje aanleggen. Vind uw kind het
leuk om lekker buiten in de natuur bezig te zijn en
ook nog iets te leren? Kom dan op woensdag 4 of
11 maart tussen 13.30 en 15.00 uur naar één van de
schooltuincomplexen en meld uw zoon of dochter
aan. De kosten zijn € 20,-- per kind. Houders van
een AmstelveenPas krijgen op vertoon van de pas
50% korting. Kijk voor locaties en wanneer er op
welke locatie kan worden getuinierd op
www.natuurmilieuweb.nl/schooltuinen-amstelveen
Schooltuinen Amstelveen
Sportdisco in de wijk…
Vanavond vindt in de Michiel de Ruyterschool de
altijd leuke disco plaats voor kinderen van 8 t/m
12 jaar. Laat de kinderen zich maar verkleden als
sporter en laat ze dansen! Klik op de flyer
Belangrijke data…





ma 16 en di 17 feb
rapportgesprekken

vr 20 feb studiedag; kinderen
zijn vrij
ma 23 feb t/m vr 27 feb voorjaarsvakantie
za 14 mrt ouderfeest…

Met vriendelijke groet,
Eva de Beijer-Kock, Françoise Blaauw, Ivica
Timman-Grobben (teamleiders) en Reina Atteveld
(directeur)
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