
 
Nieuwsbrief oktober 2018. 

 

 
 
Welkom! 
 

Na de feestelijke afsluiting van de maand september gaan we er weer energiek  tegenaan. Ook in oktober is er 
weer veel te beleven op De Indische Buurtschool.; daarover leest u in deze nieuwsbrief. 
 
 

 
 
Alvast  alle belangrijke data op een rijtje : 
 

- Woensdag 3  tot en met zondag 14 oktober: Kinderboekenweek  
- Woensdag 3 oktober:  Groep 7 Masterclass discussiëren 
- Woensdag 3 oktober: Groepen 8: Voorlichting Stichting Halt..  
- Donderdag 4 oktober:  Dierendag. Alle kinderen van de Balistraat mogen hun knuffel meenemen. 
- Donderdag 11 oktober: “Samen spelen” in groepen 1-2. 
- Donderdag 11 oktober: Ouders ontmoeten Ouders  
- Dinsdag 16 oktober: Kledinginzameling  
- Vrijdag 19 oktober: STAIJ Studiedag 
- Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober: Herfstvakantie 
 

 
 
Nieuws uit de groepen 

 
- Groep 7:  krijgt  woensdag 3 oktober een Masterclass : “Discussiëren Kun je leren “ 
- Groepen 8: krijgen woensdag 3 oktober een voorlichting les van Stichting Halt rond het thema ‘Invloed van de 

groep’. 
 

 
 
Nieuwe Teamleiders 
 

De nieuwe teamleiders van de Indische Buurt School  zijn: 
- Juf Liz op de locatie  Bali 
- Meester Sean op de locatie Banka 
We wensen ze heel veel succes! 
 
 

 
Terugblik Algemene ouderavond 
 

Op dinsdag 18  september was er weer de jaarlijkse algemene ouderavond.  
Eerst konden de ouders de informatiemarkt bezoeken waar allerlei onderwerpen aan de orde waren waar we 
komend jaar actief mee bezig gaan. Daarna gingen de ouders naar de groepen, waar de leerkrachten informatie 
gaven over belangrijke onderwerpen   

 
 
 
 
 



Nieuw schoolplein Balistraat 
 

Het heeft even geduurd, maar alle plannen voor het nieuwe schoolplein op de Balistraat zijn nu klaar.   
De verbouwing start op 15 oktober 2018 en na ongeveer  5 weken zullen  onze kinderen genieten van het nieuwe 
schoolplein. 
 

 
 
Kinderboekenweek 3 t/m 14 oktober “Vriendschap” 
 

Woensdag 3 oktober begint de jaarlijkse Kinderboekenweek met dit jaar  het thema Vriendschap.  Wij gaan er 
ook dit jaar weer mee aan de slag, met onder andere  een bescheiden opening en een gezamenlijke afsluiting.  
 

 
 
Schoolfruit 
 

De Indische Buurt School mag dit schooljaar weer meedoen met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.  
Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 krijgen  alle kinderen drie (gratis) porties groente en fruit  per week. 
Meer informatie volgt. 
 

 
 
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 6 oktober 2018 –  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  vanaf nu een deel van de ouderbijdrage (50 euro)  direct laten afschrijven bij 
meester Mustapha,  juf Sylvie of juf Paula! 
 

 
 
Voor de ouders van de groepen 1-2 
 
- ’s Ochtends op tijd afscheid nemen in groep 1 en 2 

Wij vragen de ouders vriendelijk om ’s ochtends om 08.45 u. afscheid te nemen van hun kinderen, zodat  de 
leerkrachten  op tijd kunnen starten met de lessen.  Alvast bedankt voor uw medewerking! 
  
- Donderdag 11 oktober:  ‘Samen Spelen’ in de groepen 1-2.  

Dit keer staat het thema Herfst centraal. 
In de groepen 1-2 gaan de ouders, samen met hun kind, een herfst-activiteit doen. Daarrna is er  voor de ouders, 
een nabespreking in het handenarbeidlokaal en  de personeelskamer. De ouders krijgen hier informatie over wat 
ze thuis met het thema kunnen doen. Ook is er gelegenheid om met elkaar  te spreken over de ontwikkeling van 
de kinderen.  
 
De activiteit start om 8.35 dus wees op tijd aanwezig in de klas. Het hele programma duurt tot 9.45  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Bernadette Cohen 
Coach VVE Ouderbetrokkenheid 
 

 
 



Ouders ontmoeten Ouders,  donderdag 11 oktober  

 
De 1e bijeenkomst van “Ouders Ontmoeten Ouders” vindt dit jaar plaats op donderdag 11 oktober.  
Het onderwerp van de avond is: (kinder) boeken  lezen en voorlezen. Ook wordt er een kinderboeken- ruilbeurs 
georganiseerd.  
U bent  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 over voor- en samen lezen met je kind. 
 

 
 

 

 
 
Kledinginzamelingsactie 16 oktober 
 

Op 16 oktober wordt er een Kledinginzamelingsactie georganiseerd voor het goede doel Simavi. 
De ingezamelde kleding krijgt een tweede leven in ontwikkelingslanden en in Oost-Europa. Voor elke kilo kleding 
die de school inzamelt, keert PLQ €0,15  per kilo uit  aan de school  en €0.15  aan  Simavi.  
  

 
 

 

 
 
Vrijdag 19 oktober studiedag STAIJ 
 

Vrijdag 19 oktober zijn alle kinderen vrij. Alle scholen van de stichting STAIJ hebben dan een studiedag. 
 
 

 
 
De herfst vakantie is van 22 t/m 26 oktober. 

 

 
 
 
 
 



Even voorstellen: juf Ingeborg 

 
Dag allemaal, 
Ik ben nieuw op De Indische Buurtschool en ik wil mij even voorstellen: mijn naam is Ingeborg de Lange en ik 
geef het vak drama. Of theater of toneelspelen. 
 Ik woon zelf in Amsterdam Oud- west waar ook mijn twee kinderen op school zitten. Ik hou erg van wandelen, 
zingen, yoga, theater en de natuur. 
Ik geef tot de herfstvakantie lessen in de bovenbouw op de Bankastraat. Daarna tot de kerstvakantie aan de 
onderbouw op de Balistraat. 
Ik heb kennisgemaakt met de kinderen en uitgebreid besproken waarom het belangrijk is om op school dramales 
te geven. Al pratende kwamen we bij groep zes hierop uit: 
- Het is goed om veel te leren samen werken. 
- Het is belangrijk om veel te oefenen met concentratie, focus en opletten bij spelletjes en oefeningen. 
- Het is fijn om goed verhalen te kunnen bedenken en te vertellen. 
- Het is belangrijk om goed voor een groep te kunnen staan en zonder zenuwen iets te kunnen zeggen of 

spelen. 
- Je kunt leren om te ‘doen alsof’ en je leert je gevoelens kennen. 
- Je kunt leren om luid en duidelijk te praten. 
- We leren dat fouten maken altijd mag en dat we elkaar nooit uitlachen. 
 
Fantasie is heel belangrijk en bij drama leren we iets te doen zonder erover na te denken. Dat heet improviseren. 
Er zijn dus heel veel voordelen en de belangrijkste is dat je plezier beleeft in de les. Het is ook  onderzocht  dat   
kinderen daardoor met meer plezier naar school gaan en  beter kunnen leren. 
Ik heb er zin in en hoop fijne lessen met de kinderen te hebben.  
Eens in het jaar geef ik openbare dramalessen en is iedereen welkom om een keer te komen kijken of mee te 
doen. Tot dan! 
  
 

 
BEVO bij meester Paul 

 
Hallo allemaal, 
Bij deze even een update over de bevo-lessen ( handvaardigheid). 
De  groepen 3 tot en met 8 zijn gedreven met het volgende bezig: 
Groepen 3  - dieren maken met afvalmaterialen  -thema Veilig leren lezen -dieren 
Groep 4 – algemeen werken met afvalmaterialen –thema Opruimen 

 
 
Groep 5 - is bezig met de prehistorie- tot nu toe zijn ze bezig geweest met het natekenen met contékrijt van 
wolharige neushoorns en het slijpen van stukken speksteen tot speerpunten. 
Uiteindelijk komen er rotstekeningen , andere tekeningen , speren, mammoeten  van klei en andere 
prehistorische objecten . 
Groep 6 - is bezig met de Gouden Eeuw –thema Brandaan en is gevelstenen aan het maken. 
De stenen beeldden vroeger vaak een beroep uit. Nu kiezen de kinderen  een beroep uit wat ze zouden willen 
uitoefenen of wat ze wel een leuk  of interessant beroep vinden , maar het niet persé willen worden. Kinderen zijn 



nu bezig met de ontwerpen. Foto 2 is hoe het gaat worden. Dit maken we dan met speciale klei op houten 
plaatjes. Later wordt het nog gelakt. 
 

     
 
Groep 7 - is momenteel bezig met het oude Egypte ( Brandaan) en bij bevo zijn ze bezig met het ontwerpen van 
eigen hiërogliefen ( tekens die woorden, letters of klanken uitbeelden) en een afbeelding die daarbij hoort. Het 
gaat hierbij om een scene uit hun eigen leven of een fantasie-leven (wereld) geïnspireerd door de oude 
Egyptenaren.  
 

    
 
En de groepen 8 - zijn ook bezig met  de Gouden Eeuw, maar werken aan 4 verschillende onderdelen. 
Eigen ontworpen maquette van een Amsterdamse gracht. ( de gevels zijn zelf bedacht), 
Het maken van VOC-schepen, een wereldkaart met papier maché en het kopiëren van Rembrandts. 
Het idee is om dan de route van de VOC te laten zien op deze kaart bij een presentatie aan de ouders. 
De presentatie geldt overigens voor alle geschiedenis-opdrachten.  
 

 
 
Vooruitblik op november: 
 
De kinderen van de groepen 1 en 2 zijn vrij op 6 november in verband met een studiedag. 

De kleuterjuffen gaan op dinsdag 6 november naar de jaarbeurs in Utrecht voor een congres over het jonge kind. 
Het thema dat die dag centraal staat is 'de gelukkige start van een nieuw begin'. Er zijn verschillende 
aanbieders die ons op de hoogte zullen brengen van nieuw materiaal en de laatste ontwikkelingen voor het jonge 
kind. We gaan dieper in op de groei en bloei van jonge kinderen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat alle kinderen 
groeien en bloeien en alles eruit halen wat er in zit? We gaan beleven waarom dansen gelukkig maakt en hoe je 
dit vorm kunt geven bij thema's en de taal- en rekenontwikkeling van kinderen. We zijn bezig met een nieuw 
schoolplein voor de Indische Buurt School en wat iedere keer weer naar voren komt als je werkt met jonge 
kinderen, is de enorme drang die ze hebben om te ontdekken wat er in de wereld allemaal te beleven valt. Ze 
voelen, ruiken, proeven, horen, zien, vallen en staan weer op. Met hun hele lijf zijn ze bezig om grip te krijgen op 
de wereld om hen heen. Dat leidt tot rijke ervaringen die een blijvende rol spelen in het ontwikkelen van hun taal 
en denken. Wat heeft de natuur(rijke buitenomgeving) kinderen te bieden als het gaat om die drang tot 
ontdekken? En hoe kan zo’n natuurrijke omgeving een rol spelen in de taal-denkontwikkeling van jonge 
kinderen?  
Kortom: heel veel informatie over het jonge kind en hoe wij alles eraan kunnen doen om het kind gelukkig te laten 
leren en ontwikkelen.   
 



 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in de week van 29 oktober 

 
Hartelijke groet van het team van De Indische Buurtschool! 
 

 


