
 
Nieuwsbrief maart 2019 

 

 
Terugblik Ouders Ontmoeten Ouders 
  
Wat een geweldige Ouders Ontmoeten Ouders was het op donderdag 7 februari! 
Heerlijk eten, een gezellig spel en goede gesprekken. Veel gelachen en van elkaar 
geleerd. (bijvoorbeeld dat je maar beter geen miljoen kunt winnen...) Openlijk 
gesproken over de problemen die je soms tegenkomt bij het bij elkaar spelen.  
 

 
 
 

 
 

Hopelijk tot ziens op de volgende bijeenkomst van Ouders Ontmoeten Ouders 
op  donderdag 11 april.  

 
Nieuws uit de groepen: 
 
De activiteiten van groep 1/2 . 
Op 7 maart brengen de groepen 1/2 A en 1/2 B een bezoek aan de bibliotheek. 
Op 21 maart brengt groep 1/2 C een bezoek aan de bibliotheek 

De activiteiten van groep 7; 



7 maart: presentatie over het Romeinse Rijk en Bevo materiaal wordt tentoongesteld. 
Ouders zijn welkom vanaf 14.45 uur.  

8 maart: bezoek aan het Rijksmuseum. Vertrek school 10.45 uur. Vertrek museum 
14.00 uur.  

29 maart: Theoretische Verkeersexamen 

 

 
De openbare lessen. 
 
Elk jaar kunnen de ouders twee keer een les bijwonen in de groep van hun kinderen, 
zodat zij een indruk krijgen van het lesprogramma.  
In de  week van 11 maart wordt u door de betreffende leerkracht uitgenodigd. 
 

 

Staken! 
 
Op vrijdag 15 maart gaat het team van De Indische Buurt School weer staken. 
De school  is op die dag gesloten.  
 

 
 
Kunstschooldag  
 
Op vrijdag 29 maart vindt de Kunstschooldag plaats in Amsterdam.  
Kleine en grote musea, concertpodia, broedplaatsen, expositieruimtes, theaters, 
bibliotheken, dans- en muziekstudio’s zijn op die dag open voor de kinderen van 
groep 8. Drie activiteiten voor elk kind, in drie verschillende instellingen verspreid 
over verschillende stadsdelen 
 

 
Ouderfonds  
 
Op De Indische Buurt School  vinden we het belangrijk dat al onze kinderen, naast 
een goede schoolopleiding, ook de kans krijgen om kennis te maken met kunst, 
cultuur, muziek en natuur. Zo maken alle groepen ieder jaar een uitstapje naar een 
museum of een theater, gaan ze een keer naar Artis, doen ze een natuurproject of 
een uitstapje naar een boerderij en zijn er verschillende muziekprojecten op school. 
Dit kan niet allemaal door school betaald worden, vandaar dat deze extra activiteiten 
(deels) betaald worden uit het ouderfonds. 
Ook het jaarlijkse schoolreisje, schoolkamp en de feesten op school (zoals 
Sinterklaas en de afscheidsmusical van groep 8) worden hieruit betaald. 
 
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 maart  2019 –  overmaken op 
bankrekening NL36 INGB 0002 4177 76  t.n.v. stichting Ouders van Coen. Vermeld u 
svp hierbij de naam van uw kind en de groep.  
 
Heeft u een Stadspas? Dan kunt de ouderbijdrage (50 euro)  direct laten afschrijven 
bij meester Mustapha,  juf Sylvie of juf Paula! 
 


