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Belangrijke data in maart: 

- Ma. 23 t/m Vr. 27 -03:  Openbare lessen 
- Wo. 25 -03:    Sponsorloop Wandelen voor Water 
- Do. 26 - 03:    Ouders Ontmoeten Ouders 
- Di. 31 - 03:   Schoolfotograaf Banka 
- Wo. 01-04:   Schoolfotograaf Bali. 

 
 

 
 
 
 
Personeelsnieuws 
 
Deze maand hebben wij te maken met zieke leerkrachten in groep 1/2, groep 4 a en groep 
5. 
Het is voor de organisatie elke dag weer een puzzel om alle kinderen onderwijs te kunnen 
geven. Het team denkt mee en helpt met het oplossen van de afwezigen. 
 

 
 
 
Coronavirus voorkomen 
Op dit moment zijn er geen aanvullende maatregelen nodig voor scholen ten aanzien van 
het nieuwe coronavirus. Belangrijk is dat men de gebruikelijke hygiënemaatregelen toepast 
die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven: 
 

● Was je handen regelmatig (zie hiervoor link GGD : 200229 corona virus brief GGD 
scholen en opvanglocaties ALGMEEN v3.pdf 

● Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
● Gebruik papieren zakdoekjes  

 
Een belangrijk advies is het advies van het RIVM om ouders, kinderen, leerkrachten en 
scholen met vragen zoveel mogelijk te verwijzen naar de website van het RIVM en niet zelf 
voorlichtingsmateriaal te maken. 
https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China 



 

 
 
Week van 23 maart: Openbare lessen 
 
De openbare lessen vinden plaats in de week van 23 maart. U wordt hiervoor uitgenodigd 
door de groepsleerkracht. 
 
 

 
 
Wandelen voor Water op woensdag 25 maart 
 
Op 25 maart is het  Wereldwaterdag,  een dag uitgeroepen door de Verenigde Naties. 
Dit thema is op onze school in de week van de 25ste aan de orde. 
Wereldwijd hebben meer dan 660 miljoen mensen geen toegang tot veilig drinkwater en zijn 
er geen sanitaire voorzieningen. Mede in het kader van onze school als UNICEF-school 
willen we hier iets aan doen. 
We werken samen met de Stichting Kinderhulp Indonesië, die gastlessen geeft aan alle 
groepen en zich richt op kleinschalige projecten op scholen in Indonesië: toiletten, 
septictanks, waterputten en waterbassins. 
 
We  willen geld inzamelen bij u, de ouders, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen, buren 
en andere belangstellenden. Het geld is bestemd voor sanitaire voorzieningen op het eiland 
Java in Indonesië voor scholen.  
Hiervoor houden we een sponsorloop en alle kinderen van klein tot groot doen mee. De 
exacte invulling krijgt u nog te horen. Maar………..legt u alvast geld opzij en vertel het aan 
iedereen in uw omgeving!  

Meedoen? 
Super leuk!  

Geeft u zich op bij de leerkracht van uw kind, loop mee op 25 maart en meld u aan om 
met een groepje kinderen langs de winkels te gaan om geld in te zamelen. 
De kinderen zullen zó trots zijn als ze een flink bedrag bij elkaar kunnen brengen. 
 
 

 
 
Donderdag 26 maart: Ouders Ontmoeten Ouders  
 
Op donderdag 26 maart wordt er weer een Ouders Ontmoeten Ouders bijeenkomst 
georganiseerd op school. 
Een gezellige avond voor alle ouders en leerkrachten van de Indische Buurt School 
Lekker samen eten en praten met andere ouders. 
Meer informatie volgt. 
 



    
 

 
Nieuws uit de groepen: 
 
Groep 8: 
 
-Donderdag 5 maart start groep 8 met het project Moneyschool, de leerlingen leren over 
geld, zakgeld, tips over geld en NIBUD informatie. De leerlingen zullen 8 weken lang, iedere 
donderdag een les krijgen van een Moneyschool-gastdocent. 
-Donderdag 12 maart op bliksemstage. 
-Donderdag 19 maart naar de OBA voor het project Mediaquest. 
 

 
 

 
Schoolfotograaf 31 maart en 1 april 

 
Op 31 maart komt de schoolfotograaf op de Bankastraat en op 1 april  op de Balistraat.  
Verdere informatie volgt nog. 

 
 

 
Start in september met een opleiding bij De Meevaart. 
 
Mbo-opleidingen voor volwassenen 
In september 2020 starten we met de opleiding dienstverlening mbo2, Indien er genoeg 
animo is starten we naast deze opleiding ook met de opleiding administratie en 
maatschappelijk/juridisch werk. Laat ons weten in welke opleiding je interesse hebt, meld je 
aan en kom naar de informatiemiddag. 
De opleidingen worden aangeboden en betaald door De Meevaart en verzorgd door 
docenten van het Regio College. Studenten worden door diverse deskundigen begeleid en 
studiebenodigdheden zoals boeken en een laptop worden verzorgd. Daarnaast biedt De 
Meevaart vrijwilligers en studenten de kans om mee te doen aan diverse trainingen op het 
gebied van taalondersteuning, sollicitatie- training, computervaardigheden, gastvrijheid, 
sociale hygiëne, ontruimingsoefeningen en bhv. 



 
Dienstverlening mbo2. 
De opleiding duurt 2 jaar, deze start in september 2020 en rond je af in juni 2022. Het gaat 
om een Beroepsbegeleidende leerweg, BBL opleiding. Je hebt school en loopt stage bij De 
Meevaart of een partnerorganisatie. De Meevaart is een erkend leer-werk- bedrijf. In het 
tweede jaar maak je een keuze in de richting helpende zorg en welzijn en facilitair 
medewerker. 
 
Informatiemiddag 
Op 16 april is er vanaf 15:00 uur een informatiemiddag in De Meevaart, Balistraat 48A. Dit is 
een kans om meer te weten te komen over de opleiding, de intaketoets en om kennis te 
maken met docenten en mensen die al een opleiding via De Meevaart hebben gedaan. 
 
Belangstelling? 
Meld je aan om meer informatie over de opleiding en stage bij De Meevaart te krijgen en om 
uitgenodigd te worden voor de informatiemiddag. Neem contact op via 
meedoen@meevaart.nl en kijk voor meer informatie op de website www.meevaart.nl 
Contactpersoon: Leermeester Adrijana Grgic, bereikbaar via meedoen@meevaart.nl en 020-
331 91 31, aanwezig van maandag t/m donderdag. 
 
 

 
 
 
Vooruitblik op april 
 

- Maandag 20 april: Sportdag. We zullen weer veel hulp nodig hebben van ouders, 
houdt u er alvast rekening mee? 
Meer info volgt! 

 
 
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 of meer naar een museum of een 
theater, gaan ze een keer naar Artis, doen ze een natuurproject of een uitstapje naar een 
boerderij en 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 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 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.  
 



Graag zo snel mogelijk – maar wel vóór 15 maart 2019 – overmaken op bankrekening NL36 
INGB 0002 4177 76 t.n.v. stichting Ouders van de De Indische Buurt School. Vermeldt u svp 
hierbij 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 deze te laten scannen bij meester Mustapha, juf Sylvie 
of juf Paula 
 


