
 
Nieuwsbrief februari2019 

 

 
Welkom 
 
Een nieuwe nieuwsbrief, vol informatie, veel leesplezier! 
 

 
 
Alvast  alle belangrijke data op een rijtje : 
  

- Di. 05 – 02:  Informatiebijeenkomst Leergeld Amsterdam Helpt 
- Do. 07-02: Ouders Ontmoeten Ouders 
- Ma. 11 – 02: Studiedag Rapporten. Alle kinderen zijn vrij. 
- Di. 12-02: Inschrijving taallessen   
- Wo. 13 -02: EHBO cursus  
- 18 t/m 22 – 02: Voorjaarsvakantie 

 

 

Leergeld Amsterdam helpt. 

Op dinsdag 5 februari wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in 

samenwerking met de stichting  “leergeld”. 

De bijeenkomst vindt plaats in de ouderkamer van de Bali om 09:00 uur. 

Als ouder wil je dat je kinderen niets tekort komen. Soms is het echter heel lastig om 

alle eindjes aan elkaar te knopen als je schoolgaande kinderen hebt. Dan kun je een 

beroep doen op stichting Leergeld. Leergeld is inmiddels actief in 103 gemeenten in 

Nederland en in september 2017 opgericht in Amsterdam. Ons motto is: ‘Alle 

kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen’. Je kunt bij ons 

terecht als je een fiets of een bed wilt aanvragen voor je kinderen, of bijvoorbeeld 

een Squla abonnement. We doen daarnaast ook aanvragen bij andere fondsen en 

instanties zoals het Jeugdfonds Sport, het Jongeren Cultuur Fonds Amsterdam en 

bijvoorbeeld kledingbank Hebben & Houwen.  

Tot dinsdag  5 februari. 

 



Vanuit het Leerteam Ouderbetrokkenheid en Diversiteit: 

Voor het onderzoek dit jaar naar educatief partnerschap tussen school, kinderen en ouders 
gaan het leerteam interviews afnemen bij een aantal ouders. Deze worden uitgenodigd per 
brief in februari door de school. Het doel is om erachter te komen wat we als school nog 
kunnen verbeteren om ouders hun kinderen thuis nog beter te begeleiden bij het leren. 

Interviews vinden plaats op de Balistraat op: 7  en 21 maart 14.30-17.00 

De interviews zullen worden afgenomen door onze student Inge of door leden van het 
leerteam: meester Sean, juf Christie, juf Netty en meester Mustapha. 

 

 
Ouders Ontmoeten Ouders op donderdag 7 februari 

De volgende bijeenkomst van “Ouders Ontmoeten Ouders” vindt plaats op donderdag 7 

februari . Het onderwerp van de avond is: samenspelen  

 

Jullie zijn van harte welkom om 18:00 uur op de locatie Balistraat. Een gezellige avond voor 

alle ouders en leerkrachten van de Indische Buurt School. Lekker samen eten en praten met 

andere ouders of leerkrachten . 

Studiedag op maandag 11 februari 

Alle kinderen zijn vrij. 

 
 
Taallessen Indische Buurt School 
Beste ouders, 
 
We zijn blij om jullie te vertellen dat we weer met taallessen beginnen op de Indische Buurt 



School!  
De lessen zijn een vervolg op de cursus van vorig jaar, en de nadruk ligt deze keer op 
spreekvaardigheid.  
Vanaf 26 februari geven Viviane Sap en Saveeta Sing elke donderdag van 9 tot 11 uur les in 
de ouderkamer. 
Wil je meedoen? Kom dan op dinsdag 12 februari om 9.00 uur naar de intake in de 
ouderkamer en schrijf je in! 
 
Saveeta Sing en Viviane Sap 

 

EHBO cursus voor ouders op 13  en 27 februari  

In samenwerking met Het Nederlandse Rode Kruis worden twee bijeenkomsten 

georganiseerd over EHBO In En Om Het Huis op 13 en 27 februari van 09:30 tot 11:30uur. 

Locatie Balistraat. De twee lessen gaan over: 

Ongelukken voorkomen = kort de aandachtspunten in huis / Eerste hulp in 4 stappen / 

Eerste hulp bij /  Vergiftiging / Brandwonden / Huidwonden / Bloedingen 

Verslikking / Verstuiking / Botbreuken / Voorwerpen in neus of oor / Tekenbeten/ De 

huisapotheek. 

De brief waarmee u zich kunt inschrijven voor deze cursus volgt later. 

 

 

Start cursus Positief Opvoeden Lifestyle 

De Indische buurt is een focusbuurt voor de Amsterdam Aanpak Gezond Gewicht. Ik geef 
vanaf 8 maart samen met een collega van het ouder- en kindteam een oudercursus Lifestyle.  

Dit is een cursus voor ouders met kinderen met overgewicht én ouders die graag gezondere 
keuzes willen maken op het gebied van voeding en bewegen. 

Start cursus Positief Opvoeden Lifestyle, 8 maart 2019 

Opvoeden is leuk, maar ook wel eens lastig. Alle ouders hebben wel eens vragen over 

opvoeding. Samen met andere ouders erover praten en oefenen met andere aanpak kan heel 

prettig zijn. Je wilt dat je kind gelukkig, gezond en actief is, maar het kan lastig zijn om ervoor 

te zorgen dat je kind loopt, rent of actieve spelletjes speelt. Het kan zijn dat je kind om snoep 

zeurt en niet altijd gezond eet. Misschien heeft je kind overgewicht en zou je daar graag wat 

aan willen doen? De cursus Positief Opvoeden voor een gezonde leefstijl, helpt je om 

gezondere keuzes te maken over voeding en beweging binnen het gezin. Samen met andere 

ouders leer je hoe je het zo kunt aanpakken dat zowel jij als je kind je er prettig bij voelen. 

 



Locatie: OKC Flevopoort: Kramatplantsoen 101D 1095 GC Amsterdam                                 

Wanneer: Vrijdagochtend van 9.00 -11.30 uur                                                             

Overige data: 15,  22, 29 maart, 5, 12,19 april en 10,17,24,31 mei en 7 juni 2019 

Meer informatie en/of aanmelden kan bij, Dionne Nelson 0613343705 
d.nelson@oktamsterdam.nl / Khadija Taheri 0613206906 k.taheri@oktamsterdam.nl 

   

 
 

Op dinsdag 5 februari  komt de tandarts weer bij ons op school. Locatie Banka. 

Is uw kind al ingeschreven? 

Zo niet dan ontvangt u vanzelf een formulier, waarop u toestemming kunt geven voor 
behandeling. Mocht dat niet gebeuren, dan kunt u bij de tandarts een formulier ophalen. 

Kinderen die al zijn ingeschreven worden dinsdag op school gecontroleerd. 

De ouders van deze kinderen ontvangen daarna een verslag van de controle. 

 

 
 
Voorjaarsvakantie van 18 t/m 22 februari 

 
Nogmaals Ouderfonds 
 
Voor het schooljaar 2018-2019 wordt van ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage 
verwacht van 60 euro per kind. 
Voor de groepen 6, 7 en 8 komt daar nog en bedrag bij voor het meerdaagse schoolreisje. 
 
In totaal: 
Groep 1 t/m 5:  60 euro 
Groep 6:  65 euro 
Groep 7:  85 euro 
Groep 8:  100 euro. 
  
Graag zo snel mogelijk  – maar wel vóór 15 februari  –  overmaken op bankrekening NL36 
INGB 0002 4177 76  t.n.v. stichting Ouders van Coen.  
Vermeldt u svp hierbij de naam van uw kind en de groep.  
Heeft u een Stadspas? Dan kunt u de ouderbijdrage (50 euro)  direct laten afschrijven bij 
meester Mustapha,  juf Sylvie of juf Paula! 
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Kijk!  

Vol enthousiasme nodig ik jullie uit voor de opening van Kijk! levensverhalen door de lens van 

kinderen uit de Indische Buurt. Ik ben super trots op de kinderen die hebben deelgenomen aan 

dit project. Kom jij ook? 

 

Kijk! de expositie is het resultaat van een fotografiecursus voor kinderen uit de Amsterdamse 

Indische Buurt. In tien weken werkten deze kinderen toe naar een foto-expositie, die de buurt 

door hún ogen laat zien. Juno, Kerem, Lisa, Liyana, Mina, Sami, Sarah en Zyara laten zien wat het 

levensverhalen in hun eigen wijk voor hen betekenen. 

De expositie wordt samen met de kinderen feestelijk geopend door: Ahmed el Mesri - Oprichter 

Assadaaka en Yvonne Witte - Fotograaf . 

 

 
 

Onze mening en wat we vonden van baas van morgen. 

 

   

24 januari gingen wij met 10 kinderen uit groep 8a en 8b naar verschillende bedrijven in 
Amsterdam om daar baas voor een dag te zijn. 

Wij vonden het echt heel leuk! 



Zamar was de baas van Zenit media en Janos van de Boston Consulting Group. 

De meeste kinderen kregen een opdracht om het bedrijf te helpen. Janos en Raul kregen 
bijvoorbeeld de opdracht om meer vrouwen in het bedrijf de baas te maken. En iedereen 
had heel veel ideeën. 

Wij vinden het heel goed dat dit fenomeen elk jaar plaats vindt, want wij kunnen er veel van 
leren en de bazen ook. En het is gewoon superleuk 

 

 

 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in de week van  25 februari. 
 
Hartelijke groet van het team van De Indische Buurt School! 
 

 


