
 
Nieuwsbrief Mei 2019 

 

 
Welkom 
 
Hier is weer een nieuwe nieuwsbrief over de  activiteiten in Mei en alvast een vooruitblik op enkele 
activiteiten in Juni.  
Veel leesplezier! 

 
 
Alvast  alle belangrijke data op een rijtje : 
 

- Do. 23-05:  Groep 3 en 4 naar Theater 
- Wo. 29-05:   Eindpresentaties Leerorkest 
- Do. 30 en Vr. 31 Mei:  Hemelvaart, alle kinderen VRIJ 
- Ma. 03 en Di. 04-06:  Studie 2-daagse team, alle kinderen VRIJ 
- Ma. 03 t/m Do. 06-06:  Avond 4-daagse 

 

Virtuoze Leraar 2019 

Op donderdag 23 mei wordt de Virtuoze Leraar 2019 bekend gemaakt. 

Met trots laten wij u weten dat onze leerkracht Denise Daub van 1/2 C genomineerd is voor deze titel 
en we kijken uit naar de uitslag op 23 mei! 

 

Nieuws uit de groepen 

Groepen 3 en 4 
Op donderdag 23 mei is de feestelijke afsluiting van het Schoolschrijver traject. 
De groepen 3 en 4 gaan dan naar Internationaal Theater Amsterdam aan het Leidseplein. 
Daar nemen we afscheid van onze Schoolschrijfster Lisa Boersen en bekijken we de 
theatervoorstelling “Blauw Gras.” 
 
Groep 7 
Vrijdag 10-05 hebben wij een les van MOVE over beweging; 
Vrijdag 24-05 gaan we naar het Muiderslot. 
 

 
Eindpresentaties Leerorkest  



Met veel trots en plezier geven de leerlingen van de Indische Buurt School en de Nautilus Flevohof 
het laatste Leerorkestconcert van dit jaar.  
Tijdens deze concerten laten de kinderen samen op hun instrumenten horen wat ze het afgelopen 
schooljaar bij het Leerorkest geleerd hebben. 

De concerten zijn op woensdag 29 mei in de gymzaal van de Indische Buurt school in de Bankastraat. 
- Groep 6 speelt tussen 10.30 en 11.15u. 
- Groep 5 speelt tussen 11.30 en 12.15u 
- Groep 7 speelt tussen 13.00 en 13.45u 
Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren naar deze bijzondere concerten! 
 
Graag het ouderfonds betalen,  zo snel mogelijk!! 
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 een bedrag bij voor het meerdaagse  schoolkamp.  
 
In totaal:  
Groep 1 t/m 5: 60 euro  
Groep 6: 65 euro  
Groep 7: 85 euro  
Groep 8: 100 euro. 
 
Stort daarom s.v.p. zo snel mogelijk – maar wel vóór 17 mei – de ouderbijdrage op bankrekening 
NL36 INGB 0002 4177 76 t.n.v. stichting Ouders van Coen.  
Vermeldt u hierbij s.v.p. de naam van uw kind en de groep.  

Heeft u een Stadspas? Dan kunt u daarmee 50 euro ‘betalen’ (gratis!).  U moet  daarvoor met uw pas 
naar school komen om het te laten scannen  bij meester Mustapha, juf Sylvie of juf Paula. 

Stichting Leergeld Amsterdam kan ook helpen als u financiële problemen heeft. 
T: 020-7749025 (bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 12 uur) 
E: info@leergeldamsterdam.nl 

 

Bevo bij meester Paul 

Bij Bevo is groep 4 bezig met het maken van grote papier maché beelden. Hiervoor hebben de 
kinderen  eerst een houten frame/skelet in elkaar getimmerd en gelijmd. Later worden de beelden 
nog geschilderd en van andere materialen voorzien. 

mailto:info@leergeldamsterdam.nl


 

 
 

 
 

Kookboek  

Deze week zijn de workshops begonnen van het project  "Eigen Kookboek",   op school en in de 
buurt. 

 

Jump In blok 3 

In de week van 13 mei starten enkele sportactiviteiten in samenwerking met Jump In. 

 

 
Vooruitblik op Juni 
 
Schoolreisje voor de groepen 1 t/m 4 is gepland op donderdag 27 juni.  

We gaan naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen 

 
Op 25 en 26 juni gaat groep 7  naar schoolkamp  bij de  “Paasheuvelgroep’ in Huizen.  

De groepen 8 hebben eerst de V.O. wendagen op 25 en 26 juni en zullen direct daarna groep 7 
aflossen op dezelfde plek. Zij hebben schoolkamp van 26 t/m 28 juni.  



 

 
 
De volgende nieuwsbrief    zal verschijnen in de week van 10 juni. 

 
Hartelijke groet van het team van De Indische Buurt School! 

 

 


