
 
Nieuwsbrief december 2018. 

 

 
 
Welkom! 
 

December, een feestelijke en gezellige tijd, natuurlijk ook op De Indische Buurt School. Veel plezier alvast met 
het lezen van deze nieuwsbrief! 

 
 
Alvast  alle belangrijke data op een rijtje : 
 

- Wo.05-12: Sinterklaasfeest, alle leerlingen vanaf 12.00 u. VRIJ 
- Do. 20-12: Kerstdiner op school. 
- Vr. 21 -12: Vanaf 12.00 u. VRIJ, kerstvakantie t/m 04-01-2019. 

 

 

Nieuws uit de groepen 
 
Woensdag 5 december is het weer zover……. 
Dan komt Sinterklaas zijn verjaardag vieren bij ons op school. 

‘s Ochtends komen de kinderen op de gewone tijd naar school en ontvangen we Sinterklaas buiten op het 
schoolplein. Hierbij zijn de ouders  natuurlijk ook van harte welkom! 
Na het feestje in het speellokaal of de gymzaal zal de Sint de klassen rond gaan. 
Om 12 uur is iedereen vrij. 
 
 
Het Kerstdiner op school is op donderdag 20 december.  

Meer informatie hierover volgt nog. 
 
Verteltassen in groepen 1-2 

Dit jaar starten we met een nieuw initiatief in de kleutergroepen: De verteltas.  
De verteltas is een zelf ontworpen tas, gevuld met verschillende materialen rond  één thema. Er zit een 
prentenboek in over het thema en verschillende andere (educatieve) materialen. De tas gaat om de beurt met de 
kinderen mee naar huis.  
Het is de bedoeling dat u samen met uw kind de inhoud van de tas uitpakt en het prentenboek leest. De andere 
materialen kunnen als ondersteuning gebruikt worden. Op deze speelse manier worden de taalontwikkeling en 
leesvaardigheid gestimuleerd.  
 
Samen met ouders zullen we de verteltas vorm en inhoud geven. Ouders zijn van harte uitgenodigd om wekelijks 
op de maandagochtend tijdens het koffie-uurtje mee te denken over de invulling van de tas en creatief aan de 
slag te gaan, iedereen is welkom!  
Waar? Ouderkamer 
Wanneer? Iedere maandagochtend vanaf 08:45 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sinterklaasconcert 

 
 

 
 
 

 Nieuws uit de Talententent  

U bent gewend dat uw kinderen gratis kunnen meedoen aan de cursussen van de Talententent. Deze cursussen 
werden gefinancierd vanuit een subsidie van de gemeente Amsterdam.  

Vanaf 2019 is het beleid gewijzigd en vanaf januari kunnen wij de cursussen niet meer gratis aanbieden.   

Dit betekent dat er,  zowel voor de cursussen van de Talententent als  voor de sportcursussen van Jump In,  een 
bijdrage van € 20 wordt gevraagd.   

Voor kinderen met een stadspas blijft het aanbod gratis.   

Als u uw kind inschrijft voor een cursus ontvangt u per email informatie over hoe u deze bijdrage kunt betalen.  

Kinderen kunnen per cursusblok aan 1 activiteit meedoen. 

 
 

 

 



Artikel in de Volkskrant 

Op 6 november 2018 heeft de Volkskrant een mooi artikel gepubliceerd over onze school. 
Via onderstaande link kunt u het vinden: 
 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/contact-tussen-ouders-op-een-gemengde-school-is-extra-
belangrijk-en-deze-school-pakt-dat-goed-aan~b89ce12c/ 
 

 
Terugblik Unesco bezoek 

Op 6,7 en 8 november hebben wij  twee collega’s van de Brusselse Unesco school Koekelberg op bezoek 

gehad.  
Tijdens deze 3 dagen hebben de Belgische collega’s diverse groepen, lessen en activiteiten bezocht. 
Daarnaast hebben zij ons team een presentatie gegeven over de Koekelbergschool en diverse projecten die daar 
draaien. 
Hierbij het verslag van Laura Verheyden, docent van de Brusselse Unesco school Koekelberg: 

“Dankzij een Europees project kregen wij de kans om De Indische Buurt School te bezoeken. Na een aangenaam 
ontvangst op de Bankastraat mochten wij kennismaken met enkele klasgroepen en hun klasleerkrachten. We 
zagen de leerlingen ook tijdens het leerorkest aan het werk. Het was mooi om te zien met hoeveel enthousiasme 
de leerlingen kennis maakten met diverse instrumenten.  
Na schooltijd merkten we dat de leerlingen heel vaak de kans kregen om naschoolse activiteiten te volgen en dit 
zelfs met hun ouders. Dit laatste is dan ook 1 van de grote talenten van deze school: de ouderbetrokkenheid.  
Op de 2

e
 dag mochten we ’s ochtends mee de kinderen ontvangen op de school. We werden zeer blij van al die 

gelukkige en vriendelijke gezichten van kinderen en ouders te zien. Ook in de Balistraat konden we kennismaken 
met al die vriendelijke en gemotiveerde leerkrachten. We werden door juf Anja en de directie ondergedompeld 
door de kunst van het Rijksmuseum. Dankzij alle aangename gesprekken met de leerkrachten, de directie, het 
zorgteam, de ouders en interne begeleiders kregen we een mooi beeld van de Indische Buurt School. We hebben 
zeer veel geleerd uit ons bezoek en we gaan zeker verschillende ideeën uitproberen op onze school. We willen 
jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie hartelijke ontvangst in jullie mooie school”. 
 

 
 
Vooruitblik op januari 2019 
 

- Woensdag 23-01-2019: Voorleesontbijt. 
 

 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in de week van 17 december.2018 
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