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Belangrijke data in november: 
 

- Ma. 4-11: Start boekenuitleen groep 1-2 
- Ma. 4 t/m Vr. 8: Openbare les in alle groepen 
- Di. 5-11: Studiedag groep 1-2, alle kinderen van groepen 1-2 VRIJ 
- Di. 5-11: Groep 8 openbare les om 8.30 uur 
- Wo. 6 -11: Staking, alle kinderen VRIJ 
- Ma.11-11: Ouderbijeenkomst opvoeding  9.00 - 10.00 uur. Locatie Bali. 
- Wo. 12-11: Start Schoolfruit (wo, do, vr) 
- Ma. 18 t/m Vr.22: Mondelinge rapportgesprekken 
- Di. 19-11: Groepen 1-2 Muziekatelier  
- Do 21-11: Groep 7A, 7B en 8 Bliksemstages 
- Vr. 22-11: Groep 5 naar NedPho 

 

 



 
Terugblik afsluiting KRIB 2019 
 
Op 16 oktober j.l. nam de Kinder Raad Indische Buurt de raadszaal van Stadsdeel Oost over                
voor hun laatste vergadering als democratische vertegenwoordigers van de kinderen van de            
buurt. Zij evalueerden hun eigen functioneren, het buurtfeest dat zij hadden georganiseerd            
en gaven tips aan hun toekomstige opvolgers.  
Verder gingen zij in gesprek met aanwezige ambtenaren en hun collega, Stadsdeelvoorzitter            
Maarten Poorter, die hen namens de gemeente bedankte voor hun inzet. 
 

 
 
Klik hier voor meer foto's en info over deze afsluiting 

 
 
Openbare lessen 
 
In de week van 4 november wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een openbare les                
in de klas van uw kind. 
Zoals altijd kunt u ook dit jaar weer twee keer een les bijwonen in de groep van uw kind /                    
kinderen, zodat u een indruk krijgt van het lesprogramma. Alle groepen laten zien hoe ze               
werken in de praktijk.  
Dit keer wordt een lesvoorbeeld gegeven over de Vreedzame school. 
De kinderen vinden het altijd erg leuk als u belangstelling toont! 
 

 
Personeelsnieuws: 
 
Jubileum 40 jaar onderwijs 
Onze directeur, Sylvie van den Akker, was op 12 oktober j.l. 40 jaar 
werkzaam in het onderwijs, in de Indische buurt in Amsterdam! 
Dat hebben wij gevierd met een feestje dat voor haar was georganiseerd door het team. 
 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.929163720772534&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAwrsH4Lb9svcFznEKLD8QsX39ANd2XYvo27kZW-TWdMkPx-uCIPrMm72ialGvjW0wWylsnpp9_yFxRLRQ84SxvhbcmRyFmGYyiKfItsotmPjUIZNqW4uR3NvJdjYQwM68cnmjkOsTG5pJ_JjR34a9j2V6sUIdw-0XwsvAwZdTmM-FWFSIn2HMFMYwVwuvtG-JLIZnPHfFwYT8uFAq0pN09wQ-hHybZ0MnwRvOmupJGtjnZ6gvhDktgIlq68RllwPLwm6PgUIGvZAPPdBWNVJtEMSmG3lFnEs44lQrZI0_MdyTb4a_wJDvU9goMGyx5KcOOmSIKbWbhheuNjfiKDHrpiDFdXgwfZVx7eLvUDbY6Mxg4IrsLy9VrPqTZFtoHt5MqE-1RrrjcFvJDUlpXZbxIZL9FmiSVurboURA4wi4tzcaoOSmWDNYCh3a7DwkeXhwIc-OG1zRCh0oq_g&__tn__=-UC-R


Van het bestuur, het team en de ouders van De Indische Buurt School heeft 
Juf Sylvie prachtige bloemen ontvangen en mooie attenties. 
 
Zij wil hierbij iedereen nogmaals bedanken voor de mooie bloemen, het gezellige feestje en              
alle lieve woorden! 
 
 
Personeelstekort-perikelen. 
Voor de herfstvakantie was juf Denise ( groep ½ C) een week ziek. Wij hebben met veel                 
kunst- en vliegwerk de groep weten op te vangen maar dit gaat altijd ten koste van andere                 
belangrijke activiteiten. Juf Wendy heeft de groep overgenomen want er waren geen            
invallers van de Brede selectie. 
Juf Anja (groep 6) zou terugkomen van zwangerschapsverlof per 7 oktober 2019. Zij heeft              
een week gewerkt maar helaas is zij nu ziek en niet in staat om te werken. Dit betekent dat                   
wij voor een oplossing moeten zorgen. Wij hebben nog geen invaller voor haar gevonden              
voor de maandag en dinsdag. De rest van de week werkt juf Vera. 
 
 

 
 
 
Staking op woensdag 6 november 
 
Zoals u al gelezen hebt, is er op woensdag 6 november een landelijke staking in het                
basisonderwijs. Ook wij op De Indische Buurt School leggen dan het werk neer. 
Wij willen een eerlijk salaris en minder werkdruk. 
Ons bestuur onderschrijft de doelstellingen van de actie. 
Voor u als ouder betekent het dat uw kind die dag geen school heeft..  
 
 

 
 
Nieuws uit de groepen: 
 
 
Groepen 1-2: 
 
Boekenuitleen: 
Wij vinden het heel belangrijk dat er veel wordt voorgelezen in de kleutergroepen. Zoals u               
wellicht al weet hebben wij een nieuwe Bibliotheek op school. Graag willen wij onder uw               
aandacht brengen dat wij boeken uitlenen op school voor de kleuters van de groepen 1-2.               
De rode kast is onze uitleen kast. Dit zal plaatsvinden op de maandagen van 14.45 tot                
15.45 uur. Wij starten met uitlenen van de boeken op maandag 4 november. Wij hopen veel                
ouders met hun kinderen te zien en wensen hen veel leesplezier toe!  
 
Muziekatelier: 
De kinderen van de groepen 1-2 hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan het aanleren               
van de liedjes van 'Kapitein Tessa en het geheim van Saliebambam'. Op dinsdag 19              
november is er voor de kleuters een spectaculaire voorstelling op school! Het thema is:              

 



blauw/wit gestreept. Mocht u iets met blauw/wit gestreept hebben dan zou het leuk zijn als               
de kinderen dat aan hebben op dinsdag 19 november 
 
Studiedag voor de groepen 1 en 2 op  5 november: 
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 hebben een studiedag op dinsdag 5 november. Ze                
gaan naar het congres “jong kind” in Utrecht. 
Alle kinderen van de betreffende groepen zijn vrij op die dag. 
 
 
Groep 5:  
 
Op vrijdag 22 november brengt groep 5 een bezoek aan het Nederlands Philharmonisch             
Orkest, vanaf  9.15 uur.  
 
 
Groepen 7 en  8: 
 
Groep 7 gaat op 4 november naar de OBA voor het programma “ Wat is waar? “ 
 
Vanaf 1 november hebben we iedere vrijdagochtend een DKJL-les (discussiëren kun je            
leren). Met een spetterende Debatbattle als afsluiter op donderdag 28 november in de             
Q-factory. De leerlingen leren scherpe en respectvolle discussies met elkaar te voeren aan             
de hand van maatschappelijke thema's. 
Bliksemstages groepen 8, 7A en 7B op donderdag 21 november. 
Openbare les groep 8: dinsdag 5 november om 08:30 (Vreedzame Schoolles van juf             
Netty) 
 
Leuk Weetje: Groep 8 loopt iedere vrijdagochtend hard. We tikken inmiddels de 2 kilometer              
aan en we hopen in het voorjaar aan een hardloopwedstrijd mee te doen.  
We keep you posted!  
 

 
Mondelinge rapporten 
 
De mondelinge rapportgesprekken vinden plaats in de week van 18 november. 
U wordt door de betreffende leerkracht uitgenodigd voor dit gesprek. 
 

 
 
Schoolfruit 
 
In week 46 starten de fruit- en groente leveringen. Van 12 november 2019 t/m 19 april 2020                 
krijgen alle kinderen drie (gratis) porties groente en fruit per week, op woensdag,             
donderdag en vrijdag.  
Op die dagen hoeft u zelf geen fruit aan uw kind mee te geven. 

 
 
 
 

 



Ouderbijeenkomst  over verschillende opvoedingsthema’s op 11 november  
 
Op maandag 11 november wordt er een ouderbijeenkomst georganiseerd over diverse           
opvoedingsthema's. 
Aan de hand van een opvoedspel gaan de ouders met elkaar praten/discussiëren over             
allerlei opvoedingsthema’s. 
De bijeenkomst wordt georganiseerd door Dionne en Mine van Ouder- en Kindteam Indische             
Buurt - Oostelijk Havengebied. 
 
Datum: maandag 11 november  
Tijd: van 09:00 tot 10:00 uur  
Locatie: ouderkamer van de Balistraat. 
 
Iedereen is van harte welkom.! 
 

 

 

 


