
 
Nieuwsbrief April 2019 

 

 
Welkom 
 
Hier is de nieuwsbrief van April met alvast een vooruitblik op enkele aktiviteiten in 
Mei.  
Veel leesplezier! 
 

 
 
Alvast  alle belangrijke data op een rijtje : 
 

- Di. 02-04:  Informatieavond Kamp groepen 6,7 en 8 , 18.45 u,  Bankastraat. 
- Ma. 08-04: VVE Kleuters Thema Lente 
- Wo. 10-04: Kookworkshop, 9.00 u. Balistraat 
- Do. 11-04: Ouders ontmoeten Ouders, 18.00 u., Balistraat. 
- Wo. 17-04: Schoolfotograaf 
- Vr. 19-04 t/m Zo. 05-05: Goede Vrijdag en Meivakantie. 
 

 

Personeelsnieuws 

- Voor groep 8 B (van meester Sean en juf Netty ) hebben wij voor 2 dagen een 
nieuwe invalleerkracht gevonden, juf Vera. Zij zal op woensdag en vrijdag bij 
ons komen werken en we heten haar van harte welkom! 
 

- Juf Anja (groep 5) gaat met zwangerschapsverlof per 1 mei. Wij hebben een 
vervangende leerkracht gevonden voor  groep 5 op maandag en dinsdag. De 
nieuwe leerkracht  zal vóór de meivakantie kennis komen maken met de 
groep. Welkom! 
We wensen juf Anja een heel fijne tijd en veel geluk toe! 

Schoolfruit  

De afgelopen 20 weken hebben alle leerlingen van de school meegedaan aan de 
Schoolfruitactie. Dit hield in dat er 20 weken gratis 3 stuks groente en fruit als 
tussendoortje uitgedeeld werden in alle klassen. 
Deze actie stopt in de week van 15 april. 



Dat betekent dat u weer alle dagen fruit aan de kinderen kunt meegeven en wel 
ná de meivakantie (vanaf 6 mei). 

 

Alle kinderen mogen meedoen! 
 
‘Alle kinderen mogen meedoen’ is de slogan van stichting Leergeld. En dat vinden 
we ook écht! Ieder kind verdient het om te sporten of te genieten van een 
schoolreisje.  
Als je opgroeiende kinderen hebt en je hebt weinig geld te besteden, is het al een 
een hele uitdaging om al die kosten te voldoen.  
Stichting Leergeld kan je daarbij een handje helpen. Je kunt bij ons bijvoorbeeld een 
Squla abonnement krijgen voor je kinderen of een vergoeding voor bijles, maar we 
kunnen ook het schoolkamp van jouw zoon of dochter betalen.  
Daarnaast doen we ook aanvragen bij andere fondsen zoals het Jeugdfonds Sport of 
het Jongeren Cultuur Fonds zodat jouw kind kan genieten van bijvoorbeeld voetbal of 
turnen en daarnaast kan leren piano spelen.  
 
Wil je meer weten? Ga dan naar onze website. Je kunt je ook direct aanmelden via 
deze link: http://leergeldamsterdam.nl/aanvraag/. 
Let op: het duurt even voordat je wat van ons hoort omdat we te maken hebben met 
veel aanvragen. 
 
 

 
 
Informatieavond Schoolkamp groep 6,7 en 8, 2 april. 

Op dinsdag 2 april is er een informatieavond over de kampen van de groepen 6, 7 en 
8. 
De informatieavond begint om 18:45 uur,  op de locatie Bankstraat. 
 

 

Kleuters, thema Lente: VVE Spelend Leren, 8 april. 

 
Maandag 8 april is er weer VVE Spelend Leren voor alle ouders van de kleuters. 
Deze keer is het thema Lente en in de klas is er weer een leuke lente-activiteit te 
doen voor de ouders, samen met hun kind.  
 
Na de lente-activiteit vindt er een nabespreking plaats in de personeelskamer. Als je 
het leuk vind om hierbij te zijn en  met andere ouders ervaringen  te delen over je 
kleuter, kun je je hiervoor aanmelden bij de Coach VVE en Oudercontact-
medewerkster die de ochtend begeleiden. 
 

 

Kookworkshop voor en door ouders, 10 april 

http://leergeldamsterdam.nl/aanvraag/


Op woensdag 10 april willen een paar ouders een Kookworkshop aanbieden in de 
ouderkamer van de Balistraat. 

De workshop begint om 09:00 uur. Meer informatie volgt nog. 

 
Ouders Ontmoeten Ouders,  11 april 

Op donderdag 11 april hebben wij de laatste ‘gewone’ bijeenkomst van Ouders 
Ontmoeten Ouders.  

Het onderwerp van de avond is:” Leven in De Indische Buurt”.  

Onze schoolschrijver Liza Boersen zal ook aanwezig zijn. Ze gaat iets vertellen over 
haar activiteiten met de kinderen.  

Iedereen is 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 . 

 

De slotavond vindt plaats op vrijdag 14 juni 2019. 

  
Schoolfotograaf, 17 april 

Woensdag 17 april komt de schoolfotograaf weer op school. 

Vanaf  8 april hangt er op de Balistraat een intekenlijst voor de broertjes en zusjes 
die na schooltijd samen op de foto kunnen.  

Meer informatie volgt per mail. 

 
Meivakantie 

Van vrijdag 19 april ( Goede Vrijdag) tot en met zondag 5 mei (Meivakantie) zijn alle 
kinderen vrij. 

We wensen iedereen een fijne tijd toe en zien elkaar graag weer op Maandag 6 Mei 



 

Nieuws uit de groepen: 

Spelinloop Kleuters 

Herinnering: De spelinloop is van  08.30 u.  tot 08.45 u. . Sommige ouders komen in 
groep 1-2 nu vaak na 8.30 u.  binnen en dat leidt tot teleurstelling bij de kleuters 
omdat er dan geen tijd meer is om samen iets te doen met ouders.  

Het programma in de groep ( zonder ouders) start om 08.45 uur. 

Move-project met studenten HvA, groep 7 

De komende weken doet groep 7 mee met een Move-project! Tijdens dit project 
ontmoeten zij een groep studenten van B.O.O.T., kenniswinkel voor buurtwerk van 
de Hogeschool van Amsterdam. Samen met deze studenten gaan de kinderen aan 
de slag voor hun eigen buurt. Het thema is Beweging & Voeding.  

De eerste les was op 27 maart. 

Voor 11 april staat ‘Girls Day Tata Steel’op het programma. Meer nieuws hierover 
volgt. 

Nieuws van meester Aad 

De lessen Robotica zijn weer begonnen! 

Een leuk en leerzaam project waarbij de kinderen van groep 5 kennismaken met het              
programmeren van zelfgemaakte robotjes. 

 

Op de foto ‘ juffrouw’ Yasmine (Plus8) en Matteo en Anass (groep 5). 

 
Groep 8 verkiezingen, door Zamar: 
 



Groep 8a en 8b hebben verkiezingen gedaan. 
Janos, Zamar, Yasmine en Evi  waren in de kiesraad,  er waren 5 partijen : 
P.V.N.R  P.V.L.C  G.O.R.P  P.V.C.M  en P.V.D.A 
45 Kinderen mochten stemmen je mocht ook op jezelf stemmen of op een andere 
partijen. 
De kiesraad had de stempassen gemaakt en daar konden ze mee stemmen  
 
De 5 partijen mochten posters en folders maken om de andere kinderen te overhalen 
om op hun te stemmen.Terwijl hun dat deden ging de kiesraad allen 
stempassen  uitdelen.de uitkomst dat zie je in de grafiek. 

 

Nieuws van juf Ingeborg overToneel 

Toneel spelen....................., kijk eens wat ik kan spelen!! 
 
Na een blok drama willen we graag laten zien wat we hebben gedaan. Zo gaan 
de kleuters in drie lessen een korte circusvoorstelling bedenken en spelen. 
De groepen 3 en 4 gaan, in het kader van de lentekriebels toneelstukjes maken 
over vriendschap. 
We zijn bezig met een schema om jullie als ouders uit te nodigen en te laten zien 
wat we hebben bedacht! 
Van harte welkom in de laatste week voor de meivakantie ( week van 15 april) , 
tijden volgen nog! 
 

 
 

Het Ouderfonds (laatste oproep!!!) 
 

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 worden 
hieruit betaald. 
Wij vragen u vriendelijk het bedrag van het ouderfonds zo spoedig mogelijk, 
over te maken op rekening: 
Postbank NL 36 INGB 0002417776 t.a.v. Stichting Ouders van Coen, Amsterdam 
onder vermelding van voor- en achternaam van de leerling en de groep. 

 

 
Vooruitblik op Mei: 

Kookboek  

In mei beginnen de workshops van het project  "Eigen Kookboek"  op school  en 
in de buurt. 

Jump In blok 3 

In de week van 13 mei starten een paar sportactiviteiten in samenwerken met 
Jump In. 

Meer informatie over de inschrijving volgt nog. 

Er komt geen 3 blok voor de Talententent activiteiten.  

 

 
De volgende nieuwsbrief    zal verschijnen in de week van  6mei. 

 
Hartelijke groet van het team van De Indische Buurt School! 

 

 


