
 
 
Nieuwsbrief september 2019 
 
Welkom! Een nieuw schooljaar, nieuwe lessen, veel nieuwe medewerkers…..en ook 
veel vertrouwds. Hier is de eerste nieuwsbrief van dit jaar, boordevol belangrijke 
informatie, veel leesplezier! 
 

 
 
Algemene ouderavond  
 
De algemene ouderavond vindt plaats op dinsdag 10 september, vanaf 19:00 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 .  
In de aula en het speellokaal zullen diverse collega’s en externen zich presenteren 
op “”De  IBS markt” en stellen we  alle  collega’s aan u voor. 
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 in de groep. 
U kunt ook kennismaken met de andere ouders van de groep.  
Er volgt nog een uitgebreide uitnodiging. 
 

 
 
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  een natuurproject, bezoeken een boerderij en 
daarnaast 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 2019 - 2010 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. 
 
Wij vragen u om dit bedrag zo snel mogelijk – maar wel vóór 20 september – over 
te maken 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. 
 
BELANGRIJK: 

Heeft u een Stadspas? Dan hoeft niets te betalen (het is dan gratis). U moet dan met 
uw Stadspas naar school komen om  het  te laten scannen bij meester Mustapha, juf 
Sylvie of juf Paula!  

Let op: dit geldt alleen voor de ouderbijdrage. Voor de groepen 6, 7 en 8 komt daar 
nog een bedrag bij voor het meerdaagse schoolreisje en schoolkamp.  

 
 
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! 
U kunt alle Nieuwsbrieven ook vinden op de website van de school: 
www.deindischebuurtschool.nl 
 

 
 
Verjaardagsfeest  
Op vrijdag 13 september vieren wij de verjaardag van onze school. Het feest vindt 
plaats op het schoolplein van de Bankastraat tussen 15:00 en 17:30 uur.  
Meer informatie volgt! 
 

 
 
Talententent  
 
De lessen van de Talententent starten in de week van 30 september. U krijgt vóór 
die tijd de flyers en de informatie over de inschrijving. 



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 1 euro per keer . 
Voor kinderen met een Stadspas blijft het BTO-aanbod gratis. 
 
Heeft u géén 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. 
 
VRAGEN? BEL OF MAIL JOKE HILVERDA 06 45 13 62 81 
JHILVERDA@DYNAMO-AMSTERDAM.NL 
 

 
 
Taallessen voor ouders 
De taallessen voor ouders beginnen weer op dinsdag 3 september. 
De lessen vinden plaats in de ouderkamer van de Balistraat. 
Iedere dinsdag en donderdagochtend van 09.00 tot 12:00 uur. 
 

 
 
Apeleuk multisporten bij Monkey Moves! 
 
Wil jij 11 sporten leren kennen in 1 jaar en lekker veel klimmen en klauteren? Dat 
kan elke dinsdag bij Monkey Moves in de gymzaal van de Indische Buurt School 
(Balistraat). 
 
Elke dinsdag van 16.00 uur tot 17.00 uur kunnen kinderen van 4-6 jaar meedoen.  
 
Van 15.15 tot 16.00 uur is het ook mogelijk om mee te doen met Peutergym. Dit is 
voor kinderen tot 4 jaar en dit zijn ouder-kind lessen.  
 
Schrjif je snel in voor een gratis proefles op: www.monkeymoves.nl/amsterdam 
 
Kinderen met Stadspas kunnen meedoen tegen gereduceerd tarief.  
Kijk voor de tarieven ook op de website of stuur een mailtje naar 
amsterdam@monkeymoves.nl! 
 



 
 
Theaterles groep 5/6 en 7/ 8 

 
Het verschil tussen spelen en toneelspelen, leren improviseren en samenwerken: bij 
de lessen van De Amsterdamse Jeugdtheaterschool komt het allemaal aan bod.  

In september starten er weer spannende theaterlessen hier in de buurt, voor 
leerlingen uit groep 5 t/m 8. Voor kinderen met een Stadspas kost een serie van 12 
lessen slechts € 10!  

Geïnteresseerd? Inschrijven voor een proefles kan via dit formulier.   
 
Wat: Theaterles groep 5/6 en 7/8 
Waar: Madurastraat 90, Amsterdam-Oost   
Wanneer: vanaf 25 september op woensdag 

Daphne de Groot 
Marketing en communicatie (dinsdag t/m donderdag) 
06 39822004 
 

 


