
 
Nieuwsbrief Juni/Juli 2019 

 

 
Welkom 
 
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We wensen u veel leesplezier! 
 

 
Website 
De website van De Indische Buurt School is online! 
Zie: www.deindischebuurtschool.nl 
 

 
 
Alvast  alle belangrijke data op een rijtje : 
 

- Vr. 14-06: Schoolreisje groep 5 
- Vr. 14 -06: Ouders ontmoeten Ouders Slotavond 
- Di. 18–06:  Informatieavond Schoolplein Balistraat 
- Di 25 en Wo. 26-06:  Schoolkamp groep 7 
- Di.25 en Wo. 26-06:  Groep 8 V.O. wendagen 
- Wo. 26 t/m Vr. 28-06:  Schoolkamp groep 8 
- Do. 27-06: Schoolreisje groep 1 t/m 4 
- Ma. 01-07: Adviesgesprekken groep 7, hele dag. 
- Ma. 01-07:  Rapporten, vanaf 12 uur alle kinderen VRIJ 
- Di. 02-07:  Ouderavond Formatie 2019-2020 
- Di. 09-07:  Afscheid groep 8 
- Vr. 12-07: Studiedag, alle kinderen VRIJ 
- Za. 13 – 07 t/m Zo. 25-08: Zomervakantie 

 
Studiedagen / Tweedaagse 3 en 4 juni 2019 

Op 3 en 4 juni is het team van De Indische Buurt School naar  De Groot Recreatie in Hyppolytushoef 

geweest. Naast een bijzondere ervaring in het Wad (wadlopen) , heeft het team met elkaar het 

schooljaar geëvalueerd en veel belangrijke punten voor het volgende schooljaar besproken o.a : 

structuur en communicatie binnen de school, omgangsprotocol, inrichting leerrijke omgeving, 

aankleding school, werkverdeling en de voorbereiding van de Lesson Study. 

 
 



 
 
 

 
 
Slotavond O&O op Vrijdag 14 juni 2019 
Wat een geweldige slotavond van Ouders Ontmoeten Ouders was het! 
 
Mooie,  spannende, grappige ontroerende verhalen van Amsterdamse ouders,  heerlijk 
eten en spetterende muziek van Kasba. Het was een top avond. 
 

 

 

 
 



Nieuws uit de groepen 
 
Groep 7 
Op maandag 1 juli a.s. worden de voorlopige adviezen voor V.O. gegeven. Houdt u hier a.u.b. 
rekening mee. 

 

 
 
Informatieavond Schoolplein Balistraat 
 
Dinsdag 18 juni 2019is er een informatieavond over het schoolplein van de Balistraat, 19:00 – 20:30 
uur. 
 

 
 
Schoolreisjes 
 
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.  
 

 
 
Rapporten en halve studiedag maandag 1 juli 
 
In de week van 1 juli krijgen alle kinderen een rapport en wordt u uitgenodigd voor een 
rapportgesprek. Meer informatie  volgt. 
Alle kinderen zijn VRIJ vanaf 12.00 uur. 
 

 
Ouderavond Formatie op 2 juli 
Op dinsdag 2 juli staat een ouderavond gepland over de formatie 2019-20.  
De deur is open vanaf 18.45 uur, we starten om 19.00 uur. Locatie: Balistraat. 
 

 
 
Afscheid groep 8 op 9 juli. 
Dinsdag 9 juli vindt het afscheidsfeest van groep 8 plaats op de locatie Balistraat. 
Meer informatie volgt. 
 

 
 
Vrijdag 12 juli studiedag en Zomervakantie 
Alle kinderen zijn vrij vanaf vrijdag 12 juli. De zomervakantie duurt t/m zondag 24 augustus. 
 

 
De naschoolse activiteiten / Talententent 2019-20 

 



Vanaf  1 september 2019 voeren we een kleine eigen bijdrage in voor de naschoolse activiteiten in 

het kader van de Brede Talent Ontwikkeling.   

De bijdrage wordt € 10,- per blok van 10 weken. Dat betekent dus een eigen bijdrage van 1 euro per 

keer.  

Voor kinderen met een Stadspas blijft het BTO-aanbod gratis. 

  

Heeft u geen Stadspas, maar kunt u deze bijdrage toch niet betalen, neem dan contact op met de 

Ouder- en Kindadviseur op uw school. Dan zoekt u samen naar een oplossing. 

  

Met de eigen bijdrage wordt straks een deel van de kosten van de BTO gedekt. 

Zo hopen we het belangrijke en waardevolle BTO-aanbod ook voor de komende jaren voort te 

kunnen zetten, zodat elk kind hiervan gebruik kan blijven maken in de eigen buurt. 

  

Hebt u hier vragen over, neem dan contact opnemen met: Karen Soeterik,  

k.soeterik@amsterdam.nl. 

  
Karen Soeterik 
Beleidsrealisator Jeugd 
Stadsdeel Oost 
Gemeente Amsterdam 

 
 
Vooruitblik op het  nieuwe schooljaar 2019 – 2020 
Noteer alvast de volgende data in uw agenda : 
Maandag 26 augustus:  startgesprekken, een persoonlijke uitnodiging volgt. 
Dinsdag 27 augustus:   alle kinderen beginnen in hun nieuwe groep. 
 

 

 
Het team van De Indische Buurt School wenst u een fijne zomer! 
We zien iedereen graag weer terug op maandag 26 augustus! 
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