
 
Nieuwsbrief september 2018. 

 

 
 
Welkom! 
 

Een nieuw schooljaar, een nieuwe naam, nieuwe lessen,  veel nieuwe medewerkers…..en ook veel vertrouwds. 
Hier is de eerste nieuwsbrief van dit jaar, boordevol belangrijke  informatie, veel leesplezier! 
 

 
 
Dinsdag 18 september: Algemene ouderavond  
 

De algemene ouderavond vindt plaats op dinsdag 18 september, vanaf 18.45 uur op de locatie Balistraat.  
Alle ouders zijn bij deze  uitgenodigd om kennis te maken met onze nieuwe collega’s  en informatie te krijgen over 
het programma van dit schooljaar . Na het algemene gedeelte  wordt u in de klas van uw kind(eren) verwacht en 
zal de leerkracht meer vertellen over het lesprogramma en andere activiteiten van de groep. U maakt tegelijkertijd 
ook kennis met de ouders van de groep. De uitnodiging voor deze avond volgt. 
 

 
 
Nieuwe schooltijden: 

 
- Banka:  Deur open om 8.15 uur, lessen 8.30 - 14.15 uur. 
- Bali:  Deur open om 8.30 uur, lessen 8.45 – 14.30 uur. 
 
Het idee hierachter is: 
-  Ouders brengen leerlingen eerst naar de Banka, daarna naar de Bali, zodat alle leerlingen op tijd  komen. 
-  Langere schooldag, zodat we meer ruimte hebben in het lesprogramma. We kunnen zo iedere dag één les nog 
meer verdiepen. 
 
Wees op tijd zodat we de lessen gezamenlijk kunnen starten! 
 

 
 
Digitale post 
 

Alle ‘brieven’ (ook de nieuwsbrieven)  worden vanaf nu digitaal verstuurd. 
Graag  de juiste mailadressen doorgeven aan de administratie (juf Paula)  of aan de  leerkracht! 

 
 
Verjaardagsfeest 

 
Op vrijdag 28 september vieren wij de verjaardag en de nieuwe naam van De Indische Buurt School. 
Het feest vindt plaats  op het schoolplein van de Bankastraat. Meer informatie volgt.  
 

 
 
Talententent 

 
De lessen van de Talententent starten in de week van 24 september.  
U krijgen voor die tijd de flyers en de informatie over de inschrijving. 
 

 



 
 
Hoedjesdag  
 

Op de derde dinsdag van september, de 18de, is het Prinsjesdag. De dag waarop de troonrede wordt 
voorgelezen door de koning.  Alle hierbij aanwezige dames dragen dan een hoed.  
Ook wij (alle grote en kleine dames én heren van De Indische Buurt School)  zetten deze dag onze mooiste, 
grappigste of sjiekste hoed op.  
Leg die van jou nu klaar en vergeet  ‘m niet mee naar school te nemen! 
 

 
 
Taallessen voor ouders 
 
De taallessen voor  ouders beginnen weer op dinsdag 11 september. 

De lessen vinden plaats in de ouderkamer van de Balistraat.  
Iedere dinsdag en donderdagochtend van 09.00 tot 12:00 uur.  
 

 
 
Ouderraad (OR) Ouders van de Indische Buurt School  
 

 
 
Lijkt het je iets om activiteiten voor kinderen en ouders mee te helpen organiseren? Heb je goede ideeën voor iets 
nieuws? Kom dan bij de ouderraad (OR) Ouders van de Indische Buurt School!  6x per jaar komen wij bijeen op 

ons OR-Lab waar jouw inventiviteit als een kiemplant zal ontspruiten.  
De afgelopen jaren heeft de OR zich samen met de directie o.a. ingezet voor: een nieuw schoolplein op de Bali, 
excursies voor meisjes naar Tata Steel en het Sterrenkundig Instituut, meerdaagse schoolreizen voor de 
bovenbouw, Poëzie in de klas, deelname aan het UNESCO-scholennetwerk, workshops voor de kinderen over 
China en Curaçao, curieuze exoten in de aquaria-galerij, Ouders ontmoeten Ouders en nog veel meer.  
Onze eerstvolgende meet-up is op  di. 16 oktober 2018, vanaf 19.00h op de Balistraat. Wees welkom  en “Let’s 
make the next generation future-proof! “ 
 

 
 
“Money that Matters..” 
 

  
 

Voor het schooljaar 2018-2019 wordt van ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage verwacht van 60 euro per 
kind.  
Voor groep 7/8 komt daar nog een bedrag bovenop voor de meerdaagse schoolreis.  
De opbrengst – rond de 12.000 euro - gaat onder meer naar culturele, educatieve & natuurexcursies (2.600 euro), 
schoolreizen (5.100 euro), Artis (700 euro), vieringen Kerst en Pasen (200 euro), Sinterklaas (1.400 euro), 
Voorleesontbijt (400 euro), Slotavond/Ouders ontmoeten Ouders (800 euro) en Avond4Daagse (100 euro).  
“For the love of money is the root of all evil... “  Daarom vraagt onze school veel minder dan het Amsterdamse 
gemiddelde (112 euro). En daar krijgen onze kinderen bijzondere levenservaringen voor terug!  
Stort daarom s.v.p. zo snel mogelijk  – maar wel vóór 6 oktober 2018 – de ouderbijdrage op girorekening 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! 



 
 
Scoren met Vadervoetbal!  
 

 
 
Op zoek naar nieuwe successen? Of toch nog voor een glansrijke profcarrière gaan?  “Live your dream”  en doe 
mee met Vadervoetbal!  Elke maandagavond vanaf 19.30h kan ook jij dat ene onwaarschijnlijke doelpunt maken 
waar je mede-vaders de rest van de week  nog over praten op school..  
Deelname is gratis.  
Locatie: gymzaal Balistraat. Aanmelden kan via tel./ whatsapp: 06-40710448 (vader Marnix ). 
 

 
Nog even alle data op een rijtje : 

 
- Di. 11-09: Start Taallessen 
- Di. 18-09: Hoedjesdag 
- Di. 18-09: Algemene Ouderavond. 
 

 
Vooruitblik op oktober: 
 

- Maandag 1 oktober: Studiedag (BHV cursus voor het hele team), de kinderen hebben VRIJ 
- Di. 02-10: Groepen 1/2   Optreden van De Geluidenjager 
- 03 tot en met 14 oktober: Kinderboekenweek . Het  thema dit jaar is Vriendschap. Meer nieuws volgt! 
 

 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in de week van 1 oktober. 

 
Hartelijke groet van het team van De Indische Buurtschool! 


