
 
Nieuwsbrief januari 2019 

 

 
 
Gelukkig nieuwjaar! 
 

 
 
 
Het team van de Indische Buurt School wenst u een fijn, gezond, liefdevol en leerzaam 2019 toe! 

 
 
Alvast  alle belangrijke data op een rijtje : 
  

- Donderdag 10 -01-2019:  groepen 1-2 VVE workshop Vreedzame school 
- Dinsdag 15-01-2019:  Groep 7 ouderavond V.O. 
- Donderdag 17-01-2019: Groepen 8 Rijksmuseum 
- Vrijdag 18-01-2019: Groepen 1-2  Muziekatelier 
- Maandag 21-01-2019: Opening schoolschrijver 
- Woensdag 23-01-2019: Voorleesontbijt. 

 

 

Nieuwe instroomgroep 4-jarigen 

Op maandag 7 januari 2019 starten wij met een nieuwe kleutergroep, de instroomgroep. De instroomgroep is 
bedoeld voor nieuwe vierjarigen die bij ons op school komen.  
De groep zal voorlopig geleid worden door juf Joyce ( maandag en vrijdag) en juf Berta ( dinsdag, woensdag en 
donderdag).  We beginnen met vier nieuwe kleuters en tot aan de zomervakantie komen er nog zeker 11 
kinderen bij.  
Er wordt door ons  intussen hard gezocht naar een vaste leerkracht voor de instroomgroep; zodra we iemand 
gevonden hebben, laten we het u weten. 



Nieuws uit de groepen 

 
Groepen 1-2: 

- Op donderdag 10 januari staat een VVE workshop over de Vreedzame School ingepland bij de 
kleutergroepen. 

- De kleutergroepen gaan op vrijdag 18 januari meedoen met de uitvoering 'Achter de wolken' van het 
muziekatelier. Een muziekatelier is een meespeel voorstelling van drie kwartier voor de kleuters. We 
bereiden ons voor in de klas en oefenen hier de komende weken voor. De voorstelling zelf wordt 
uitgevoerd door professionele kunstenaars samen mét de leerlingen. De leerlingen spelen een grote 
rol in de voorstelling! Zonder hen zou er geen voorstelling zijn.  De muziektheatervoorstelling wordt 
gespeeld in een tot theater (muziekatelier) omgevormde ruimte in de Q Factory. Er komt een 
inschrijfformulier bij de kleutergroepen, hierop kunnen ouders het aangeven als ze mee willen om ons 
te begeleiden en helpen. 

Groep 7: 

-  Op dinsdag 15 januari 2019 is er een voorlichtingsavond voor de ouders van groep 7 over de overstap 
van basisschool  naar Voortgezet onderwijs. Wat komt er allemaal bij kijken bij de overstap PO naar 
VO? Welke stappen kunnen de ouders al nemen? etc.. Na afloop  kunnen de ouders nog gezellig 
samen iets drinken en met elkaar verder praten. 

 
Groepen 8: 
 

- Donderdag 17 januari gaan de groepen 8 naar het Rijksmuseum om, begeleid door juf Anja, de 
tentoonstelling  te bezoeken over De 80 – jarige Oorlog. 
 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/80-jaar-oorlog 

 
 

Voorleesontbijt  

Op woensdag 23 januari doen we weer mee met het Nationale Voorleesontbijt. De kinderen ontbijten die 

ochtend op school terwijl er voorgelezen wordt door interessante gasten van buiten de school. De gasten 

vertellen ook iets over zichzelf en hun werk. Nina, de moeder van Jana uit groep 7, verzorgt een gezond ontbijt. 

We verheugen ons op deze gezellige en leerzame ochtend.  

 

 
 
 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/80-jaar-oorlog


  

De Talententent. 

Het  2e blok van de Talententent begint in de week van 28 januari. Meer informatie volgt. 

 
 

 

 

De Vreedzame school 

In januari starten wij met het derde blok van De Vreedzame School: “We hebben oor voor elkaar.” 

 
 
 Schoolschrijver  

 

Dit schooljaar wordt   Lisa Boersen   onze Schoolschrijfster. Zij zal gedurende tien weken de groepen 3 en 4 

bezoeken. Daarnaast zal ze ook alle andere groepen één of twee keer bezoeken.  

De opening is voor groep 1 t/m 8 op  maandag 21 januari  in de Balistraat. 



 
 
Vooruitblik op februari  en maaart 2019 
 

- Maandag 11-02: Rapporten dag: Rapportgesprekken met  ouder(s) en kind.  
- 18 t/m 22-02: Voorjaarsvakantie 

 

Wandelen voor water 

Op  vrijdag 22 maart is het Wereldwaterdag,  uitgeroepen door De Verenigde Naties om aandacht te vragen 
voor het belang van schoon drinkwater en sanitair.  

Onze school doet daaraan mee,  samen met de Stichting Kinderhulp Indonesië. We dragen daarmee bij aan het 
welzijn  van kinderen op scholen op het Indonesische eiland Java. De kinderen lopen een sponsorloop en we 
zamelen zoveel mogelijk geld in. Dat gebeurt allemaal rond 22 maart. In het nieuwe jaar volgt hierover meer 
informatie. 

 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in de week van  28  januari. 
 
Hartelijke groet van het team van De Indische Buurt School! 
 

 


