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Beste ouders/verzorgers,













Wist u dat…
 de omgeving van een school ook
een visitekaartje is?
 de fietsen niet altijd goed gestald
worden?
er fietsen bij de hoofdingang iedere ochtend
voor de dubbele poort staan?
deze dubbele poort vrij moet blijven voor
calamiteiten?
er ook fietsen gestald worden bij het gebouw
van Moadon?
Moadon, onze directe buur, dit niet prettig
vindt?
uw kind zijn/haar fiets ook aan de achterkant
kan stallen?
soms kinderen hun sleutel per ongeluk in de
fiets laten zitten?
er soms andere kinderen zijn die het grappig
vinden deze dan weg te gooien?
wij het fijn vinden als wij samen met u zorg
kunnen dragen voor onze en elkaars spullen?
wij het geweldig vinden dat er zoveel
kinderen met de fiets naar school komen?
u door de fietsen even te tellen mee kunt doen
aan de prijsvraag ‘Tel de Fietsen’?
u het goede antwoord aan ons kunt mailen en
zo mee kunt dingen naar de fantastische
prijs: één paar (en dat zijn er maar liefst 2)
ventieltjes?

Koningsspelen komen eraan…
Vrijdag 22 april vinden al weer de
Koningsspelen plaats. Ook onze
school doet hier (natuurlijk zeg!) aan
mee. De drie bouwen (1en 2, 3t/m5
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en 6t/m8) sporten ieder op een eigen locatie.
Kleuters rondom school, middenbouw in ons
Amsterdamse Bos en de bovenbouw in de
Sporthallen Zuid. U heeft deze week van meester
Niels een brief met informatie ontvangen. De brief
nog even herlezen? Dat kan hier! Sportieve
aanmoediging is zeer welkom
Directeur Escher museum op school…

In het kader van het project rond de kunstenaar
Escher heeft groep 5a iets heel bijzonders beleefd.
Via de moeder van Meike is de juf in contact
gekomen met de directeur van het Escher-museum
in Den Haag: Marcel Westerdiep. Op de vraag: zou
u in onze groep iets willen vertellen over en iets
kunnen laten zien van het museum werd hij direct
enthousiast. Zo kwam het dat hij afgelopen
woensdag helemaal vanuit Den Haag naar onze klas
is gekomen. Marcel presenteerde een fantastische
PowerPoint. Hij legde de kinderen uit dat Escher
beroemd is geworden vanwege zijn onmogelijke
tekeningen. Escher hield er van om kijkgrapjes te
bedenken. Hij heeft een tekening gemaakt waarop je
ziet dat de monniken de trap oplopen en toch steeds
onderaan de trap uitkomen. Deze tekening heet:
Klimmen en Dalen. Na de presentatie mochten de
kinderen aan het werk. Ze hebben hun hand
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getekend met lijnen, zodat het net lijkt of het een
3D hand is. Dat zag er grappig uit!
Vervolgens maakten de kinderen een tekening op
linoleum en mochten ze gutsen. Dat was heel leuk
maar ook spannend om te doen...er was maar EEN
pleister nodig ;) Daarna
met een roller de verf
aanbrengen en afdrukken
op papier. Marcel vond
het knap dat het bij zo
veel kinderen goed gelukt
is. Alle kinderen, Marcel
EN de juffen hebben deze
ochtend genoten!
Juf Mariëtte
Verkeersexamen groepen 7…
Afgelopen donderdag 7 april
werd in de beide groepen 7 het
verkeersexamen afgenomen.
De groepen waren goed
voorbereid, maar toch was de
spanning bij de leerlingen voelbaar. Zeven a en
zeven b zaten bij elkaar in het lokaal van groep 7a.
De twee verkeersexaminatoren stelden de kinderen
op hun gemak en er werd na een kort gesprekje ging
het examen van start. Op het digibord kwam eerst
een paar proefopgaven en daarna kregen de
leerlingen een officieel examenformulier. Het waren
in totaal bijna 30 vragen, waarop alleen met ja of
nee mocht worden geantwoord. Het examen duurde
ongeveer 40 minuten en de leerlingen waren enorm
geconcentreerd en muisstil! Na het examen zochten
de beide examinatoren een rustige plek op om alle
opgaven na te kijken. Na zo’n anderhalf uur
kwamen de heren terug met het blijde nieuws dat
alle kinderen het theoretisch verkeersdiploma
gehaald hadden en dat zelfs zonder ook maar een
enkele mondelinge herkansing!! De kinderen
mogen trots zijn op
zichzelf!! Juf Tjitske,
Petra en Monique en
ik zijn dat zeker!
Meester Tjalling
Leerkrachten in Rijksmuseum…
Donderdagavond was het feest! En wel in het
Rijksmuseum. Speciaal voor leraren had het Rijks
een avond georganiseerd om de leerkrachten te
verwennen.

"Dit jaar organiseren wij voor het eerst een feest
voor leraren: met muziek, discussie, dans, drankjes
én museumzalen speciaal open voor u. Met deze
exclusieve avondontvangst geven wij uitdrukking
aan onze hoge waardering voor leraren"
nieuwsbrief 08-04-2016

Tijdens deze avond vond ook een paneldiscussie
over onderwijs plaats, naar aanleiding van de
fototentoonstelling Document Nederland, Carel van
Hees fotografeert het onderwijs in het
Rijksmuseum. Met de minister van onderwijs op de
eerste rij. Als een echte schooldirecteur stond Wim
Pijbes bij de ingang om alle leerkrachten een hand
te geven. We mochten ronddwalen door de 17e
eeuw en de eregalerij. Het was een fantastische
avond, heel bijzonder en heel gezellig met onze
eigen collega's.
Juf Sarah

P.s. hier het bewijs en daar staat ook ex-collega juf Inez bij: gezellig!

Groep 5a naar de Hermitage…
De cultuurminnende kinderen van
groep 5a zijn vandaag ook nog naar
de Hermitage geweest. Ze hebben
etsen gemaakt (met piepschuim en
kroontjespen) en de schilderijen
bekeken! Voor een foto impressie
kijkt u hier.
Project ‘ik eet beter’…
Het thema gezonde voeding staat deze week
centraal in de bovenbouw. Albert Heijn heeft in
samenwerking met het Voedingscentrum, een
lesprogramma ontwikkeld voor basisscholen.
In de groepen 6 is er een lesprogramma 'Over de
Tong'. Daarin leren kinderen smaken onderscheiden
en waarderen. En gaan ze leuke dingen doen! Zelf
gezonde smoothies maken in de klas bijvoorbeeld.
De kinderen van groep 7 gaan eens goed bekijken
wat er nu precies in producten zit tijdens 'Testlab'.
Ze gaan als echte wetenschappers aan de slag en
door middel van proefjes vinden ze uit welke
ingrediënten een product bevat. De goede én de
minder goede. Spannend!
De ‘KlasseLunch’ is er voor de achtste- groepers.
De kinderen gaan ervaren dat gezond lunchen ook
lekker en gezellig is. Bij dit programma speelt
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vooral het maken van keuzes en de bewustwording
van gezonde, gevarieerde voeding een rol.
Juf Ivica
Kinderdisco…
Vanavond organiseert villa Randwijck in de Michiel
de Ruyterschool weer een kinderdisco. Feesten in
western stijl is het thema. Veel plezier gewenst!
Belangrijke data…















di 19 apr gr 8 Cito eindtoets…
woe 20 apr gr 8 Cito eindtoets…
do 21 apr gr 8 Cito eindtoets…
do 21 apr gr 8 high tea…
vr 22 apr Koningsspelen…
woe 27 apr Koningsdag…
do 28 apr start school 9.30uur..
ma 2 mei t/m vr 6 mei meivakantie…
ma 9 mei Avond4daagse…
di 10 mei Avond4daagse puf…
woe 11 mei Avond4daagse pff…
do 12 mei Avond4daagse pfff…
ma 16 mei 2e Pinksterdag…

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