
 
 

Nieuwsbrief oktober 2019 
 

 
 
 
Belangrijke data in oktober: 
 

- Di. 01-10: Groepen 4 naar Tropenmuseum 
- Wo. 02-10: Opening  Kinderboekenweek 
- Wo. 02-10: Start Leerlab groepen 6, 7 en 8. 
- Do. 03-10: Groepen 7 naar Tropenmuseum 
- Do. 10-10: Ouders Ontmoeten Ouders. 
- Ma. 14-10: Groepen 4 naar OBA 
- Di. 15-10: Afsluiting Kinderboekenweek, alle kinderen gaan vanaf de Balistraat 

naar huis! 
- Vr. 18-10: STAIJ Studiedag, alle kinderen VRIJ. 
- Ma.  21 t/m  Vr.  25 - 10:  Herfstvakantie. 
- Wo. 30-10: Meiden van groep 8 naar Science Park. 

 

 
 
Terugblik Algemene ouderavond 
 
Op dinsdag 10 september was er weer de jaarlijkse algemene ouderavond. 
Eerst konden de ouders de informatiemarkt bezoeken waar allerlei onderwerpen aan de 
orde waren waar we komend jaar actief mee bezig gaan. Daarna gingen de ouders naar de 
groepen, waar de leerkrachten informatie gaven over belangrijke onderwerpen. 
 

 
 
Beleid gezond eten en trakteren op De Indische Buurt School 
 
Zoals u weet, zijn wij een Jump In School en daarbij hoort het aanmoedigen van een 
gezonde leefstijl. 
Om  discussies hierover te voorkomen, willen we graag nog eens duidelijk aangeven wat er 
op school gegeten en getrakteerd mag worden.  
Op school drinken wij water. 
 
De kinderen mogen naar school meenemen als pauzehapje en lunch: 

- Fruit en (snoep)groente;  

 



- Bruin brood met pindakaas, kaas, smeerkaas, worst, tomaat, komkommer, olijven, ei 
en humus; 

- ontbijtkoek en rijstwafel. 
 
De kinderen mogen trakteren: 

- Fruit en (snoep)groente (mooi opgemaakt , bijvoorbeeld een banaan als bootje met 
een stokje met druiven als zeil, een mandarijn met oogjes, neus en mond ed).  
Voor meer voorbeelden kunt u zoeken op internet op de site van Jumpin.nl en 
andere gezonde traktaties- sites.  

- (Snoep)groente;  
Ook is toegestaan:  

- Gedroogd fruit, zoals abrikozen, dadels, vijgen, cranberries, rozijnen.;Noten 
- Soepstengel en popcorn zonder suiker en zout  
- Kaas met zilveruitje ed. 

 
 
We vertrouwen op uw medewerking! 
 
 

 
Personeelsnieuws: 
 
Juf Iris Hopman heeft lange tijd bij ons gewerkt en is sinds november 2016 ziek. 
Helaas is zij niet in staat om terug te keren in het onderwijs.  
Wij wensen juf Iris heel veel sterkte en beterschap voor de toekomst. 
 

 
Maakplaats 
 
Het was een superleuke middag afgelopen donderdag! 
De kinderen van groep 8 hebben geweldig meegedaan en samen de Maakplaats officieel 
geopend. 
 
Hierbij de link naar de blogpost met 
foto’s: https://maakplaats021.nl/blogpost/in-beeld-opening-maakplaats-021-javaplein 
 

 
 
Nieuws uit de groepen: 
 
Op dinsdag 8 oktober brengen medewerkers van de Javabookshop in het kader van de 
kinderboekenweek een bezoek aan de groepen 3 t/m 6 voor een boekpromotie. 
 
Op dinsdag 1 oktober gaan de groepen 4 naar het Tropenmuseum voor het project 
Suriname. 
 

 

https://maakplaats021.nl/blogpost/in-beeld-opening-maakplaats-021-javaplein


Op maandag 14 oktober gaan de groepen 4 naar de bibliotheek op het Javaplein voor het 
project Schatgraven. Dit is een programma waarin de kinderen leren om zelfstandig 
aantrekkelijke, geschikte boeken te vinden.  
 
De groepen  7 brengen een bezoek aan het Tropenmuseum op donderdag 3 oktober van 
10.15 uur tot 12.00 uur .  Onderwerp : “De ontdekking”. 
 
Op woensdag 2 oktober beginnen de Leerlab lessen voor kinderen uit de groepen 6,7 en 8 
 
Op woensdag 30 oktober is er een workshop Kunstmatige Intelligentie voor de meiden van 
groep 8 op het Science Park. 
 
 

 
 
Kinderboekenweek  
 
Op woensdag 2 oktober start De kinderboekenweek. Thema dit jaar is "Reis mee." 
We openen op beide locaties op een verrassende manier....... 
Tijdens De Kinderboekenweek zullen veel lessen in het teken staan van het thema. 
Op dinsdag 8 oktober bezoeken de medewerkers van De Javabookshop de groepen 3 t/m 8 
voor een boekpromotie.  
Op dinsdag 15 oktober sluiten we de week af in de gymzaal op de Balistraat.  
De groepen 5 t/m 8 verzorgen dan, onder leiding van juf Ingeborg, een programma voor de 
leerlingen van de hele school.  
Let Op: Na afloop gaan alle kinderen vanaf de Balistraat naar huis. 
 

 
 
Schoolfruit 
 
De Indische Buurt School mag dit schooljaar weer meedoen met het EU-Schoolfruit en 
groente programma. 
Van 12 november 2019 t/m 19 april 2020 krijgen alle kinderen drie (gratis) porties groente 
en fruit per week. 
 
 

 



 
 
 

 
 
Ouders ontmoeten Ouders 
 
De 1e bijeenkomst van “Ouders Ontmoeten Ouders” vindt dit jaar plaats op donderdag 10 
oktober. 
Het onderwerp van de avond is: (kinder) boeken lezen en voorlezen. Ook wordt er een 
kinderboeken- ruilbeurs georganiseerd. 
U bent 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 
over voorlezen en samen lezen met je kind. 

      
 
 

 
 
 
 
 

 

 



Studiedag STAIJ 
 
Op vrijdag 18 oktober zijn alle kinderen vrij. Alle scholen van de stichting STAIJ hebben 
dan een studiedag. 
 

 
 
Wijktalentorkest Indische Buurt weer gestart! 
 
Wil je een muziekinstrument goed leren bespelen en toewerken naar mooie optredens? Of 
zingen in een koor? Kom dan bij het Wijktalentorkest Indische Buurt! 
Half september zijn de lessen weer gestart. De lessen zijn in de middag, na school. 
Alle kinderen vanaf groep 3-4 zijn welkom om mee te doen De lessen zijn op de volgende 
dagen: 
 
Dinsdag: viool, trompet 
Woensdag: dwarsfluit, blokfluit, hobo, slagwerk, klarinet 
Donderdag: koor 
Vrijdag: viool, cello, contrabas, fagot 
 
In de week van 30 september t/m 11 oktober zijn er kijklessen. Je kunt je hiervoor 
aanmelden via g_wijngaard@msn.com of wijk@leerorkest.nl 
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