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Agenda 
 
Woensdag 30 september t/m zondag 11 oktober 
❖ Kinderboekenweek 

 
Vrijdag 9 oktober 
❖ Studiedag – GEEN lessen, kinderen zijn vrij 

 
Maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 
❖ Herfstvakantie 

 
Maandag 19 oktober t/m 11 december 
❖ Start Programma JUMP-IN (deadline inschrijven 2 oktober) 

 
Maandag 26 en dinsdag 27 oktober 
❖ Start bijles trainingen voor 58 geselecteerde leerlingen.  

 



Donderdag 29 oktober  
❖ Afscheid Juf Netty 

 

 

Terugblik schoolfeest 109 jarig bestaan  
Op vrijdag 11 september vierden we de 109 ste verjaardag van onze school.  

Het was een dag vol activiteiten: er was muziek van Stichting Accu, er werd gedanst en 
gezongen en ‘s middags was het tijd voor popcorn, limo en spelletjes.  

Op klasbord kunt u de foto’s en filmpjes van deze vrolijke dag terugkijken! 

 

 
Verkeersveiligheid rond de school 
 
Onlangs zijn er klachten geweest van 
buurtbewoners in de Balistraat vanwege 
ouders die hun kinderen met de auto naar 
school brengen en deze dubbel parkeren 
of de doorgang van de autoweg 
belemmeren door stil te blijven staan in de 
straat.  

Behalve opstoppingen levert dit gevaarlijke 
situaties op voor fietsers en de kinderen.  

Voor de veiligheid van iedereen: Neem de 
verkeersregels in acht. Parkeer niet dubbel 
of in de straat en geef ruimte aan 
voetganger en fietsers.  

Is er geen parkeerplek in de Balistraat? 
Parkeer uw auto dan om de hoek op een 
daarvoor bestemde parkeerplaats.  

Zo zorgen we samen voor veiligheid 
van iedereen maar vooral voor onze 
kinderen! 

 

 

 

Bijles training vanuit subsidie “inhaal- en 
ondersteuningsprogramma” 
Zoals u al eerder kon lezen of horen, heeft de school een subsidie ontvangen  voor het 
organiseren van een inhaal- en ondersteuningsprogramma voor leerlingen die onvoldoende 
hebben geprofiteerd van het onderwijs op afstand en het deeltijdonderwijs van maart tot juni 
2020. 
 



Wij mogen aan 58 leerlingen een trainings/bijles programma aanbieden dat begint na de 
herfstvakantie. 
Ouders en verzorgers van de 58 geselecteerde leerlingen krijgen vandaag ( dinsdag 29-09 ) 
een mail met uitgebreide informatie over de bijlessen.  
 
Aanstaande woensdag 30 september is er een telefonisch spreekuur: 10.00 - 14.00 uur, 
020-665 02 52, vraag naar juf Monique. 
 
Als er nieuwe plekken vrijkomen en uw kind alsnog geselecteerd wordt om mee te doen met 
de training, krijgt u hierover een mail. 

 
Kinderboekenweek ‘En toen?’ 
 

 

Morgen, woensdag 30 september gaat  De Kinderboekenweek van start met een  feestelijke 
opening. 
Het thema van De Kinderboekenweek is "En toen...". Geschiedenis in het algemeen en 
vooral kinderboeken die een link hebben met geschiedenis staan deze week in het 
middelpunt van belangstelling. Tijdens veel lessen, van groep 1 tot en met groep 8, zullen we 
aandacht besteden aan dit thema en de school zal passend worden aangekleed. 
Op donderdag 8 oktober sluiten we De Kinderboekenweek af. Alle groepen kijken dan naar 
een online voorstelling die tijdens de Kinderboekenweek op onze school is opgenomen. 
 
De Kinderjury 
Vanwege de sluiting van de school kon De Kinderjury in het voorjaar niet doorgaan. We 
vonden het een goed moment om tijdens De Kinderboekenweek, op dinsdag 6 oktober, 
alsnog te starten met De Kinderjury, wel in aangepaste vorm. Uit de groepen 3 tot en met 8 
neemt uit iedere groep een aantal leerlingen deel. Zij lenen op dinsdagen op school een 
boek dat in 2019 is uitgegeven en lezen dat thuis. In december kiezen zij een top drie van 
beste boeken uit 2019. Dat wordt de top drie van beste boeken volgens de leerlingen van De 
Indische Buurt School! 
 
Tutorlezen 
Groep 8b heeft op donderdag tot 13.45 uur gym op de Balistaat. Vervolgens gaan de 
leerlingen uit deze groep tot 14.15 uur samen met de leerlingen uit de groepen 3 tutorlezen: 



Zij gaan samen met één of twee leerlingen boekjes lezen met als doel het leesniveau van de 
leerlingen te verbeteren. We starten hiermee na de herfstvakantie. 
 
Van juf Ingeborg: 

Omdat het heel belangrijk is om lekker veel en vaak te lezen, doen we er op school alles aan 
om kinderen te leren houden van lezen. 

Landelijk is er altijd een thema, waarmee de kinderen een hele nieuwe andere wereld in 
worden getrokken. 

Dit jaar is er gekozen voor de geschiedenis: EN toen? 

Hoe fijn is het om verhalen over vroeger te horen en hoe leuk en interessant is het om in het 
leven van toen te duiken. 

Bij de theaterlessen hebben we een tijdsvak genomen waar de kinderen al les over krijgen 
en in de lessen mochten de kinderen zelf bedenken waar zij een scène over wilden maken. 

Omdat we niet voor elkaar konden spelen in grote groepen, hebben we voor een film 
gekozen. Deze keer wordt alles voor een groen scherm gespeeld zodat ik er een foto achter 
kan plakken..... ingenieus.... 

Bijna alle kinderen vonden dit geweldig: ze speelden dat ze jagers waren in het bos, 
schilderijen maakten in grotten, ze zochten hout voor het vuur en vonden vis in de rivier en 
liepen over de oude markten. 

In alle klassen is een film gemaakt, waarop alle kinderen te zien zijn en deze film wordt in de 
parallel groep gedraaid. 

Wegens de wet op privacy zal deze film niet op groot doek aan jullie allemaal vertoond 
worden, maar reken er maar op dat de kinderen er prachtig opstaan, verkleed, soms zelfs 
geschminkt en allemaal komen ze uit een andere tijd.  

De drama lessen lenen zich uitstekend voor het thema: En Toen..........! 

 

 
 

De Vreedzame School blok 2: We lossen conflicten zelf op 



Wij zijn gestart met de lessen uit Blok 2 : We lossen conflicten 
zelf op. Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier 
met conflicten om te gaan. 

De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is 
een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een 
conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar 
win-win oplossingen. 

Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we 
van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je 
loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt 
driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt 
naar een win-win-oplossing. 

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS 
HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat  met behulp van het 
stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf 
kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar 
conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties. 

 

    



 

 
Afscheid juf Netty 
 

 

 

Na vele jaren in het onderwijs én op onze         
school gewerkt te hebben, gaat juf Netty  
genieten van haar welverdiende pensioen!     
We zullen  haar allemaal erg missen! 
 
Donderdag 29 oktober nemen we afscheid 
van juf Netty.  
U krijgt hierover nog bericht. 
 

 

 
Inschrijven sportactiviteiten JUMP-IN 
 

 

 

Tussen 19 oktober en 11 december kan 
uw kind weer meedoen aan de naschoolse 
sportactiviteiten van JUMP- IN! Vorige 
week heeft u in uw mailbox een mail 
ontvangen over de verschillende 
activiteiten die er wekelijks plaatsvinden 
en deze week krijgt uw kind ook een brief 
mee. 

Inschrijven kan tot: vrijdag 2 oktober 

 
 

 
 
Leesproject ‘Maatje op afstand’ van ABN Amro 
 
Vorig jaar zijn wij gestart met het project ‘Maatje op afstand’ van de ABN Amro. Dit was een 
groot succes. Na de herfstvakantie start een nieuwe ronde. Een aantal geselecteerde 
leerlingen uit groep 4 t/m 8 zal  gekoppeld worden aan een vrijwilliger van de ABN Amro om 



een aantal weken samen te lezen uit hetzelfde een leesboek. De begeleiding vindt online 
plaats via videobellen na schooltijd. Het is een leuke manier om de kinderen extra 
leeskilometers te laten maken.  
 

 
 

Informatie Ouder- en Kindteam op school 
 
Heeft u vragen over de opvoeding of het opgroeien van uw kind? Of heeft u zorgen over de 
situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam 
verbonden. Hier kunt u altijd terecht, bijvoorbeeld bij de Ouder- en kindadviseur. De 
professionals van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school, afspreken kan op 
school, in de wijk of thuis.  
 
 
In de aparte bijlage van de mail vindt u de brief van het Ouder- en Kindteam met alle 
belangrijke informatie of u kunt het lezen via deze link: Brief Ouder en Kindteams 
(Belangrijk).pdf 
 

 

 

Taallessen voor ouders 
Op maandag en woensdag worden er bij ons op school taallessen voor de ouders 
aangeboden. Voor de beginnerscursus op woensdag zijn nog een paar plekken 
beschikbaar! Dus wilt u  graag deze lessen volgen of kent u een ouder van school die dat 
zou willen?  

Inschrijven kan via meester Mustapha. 

 

 

 



 

 

 

EU-Schoolfruit  
Van 11 november t/m 17 april krijgen onze 
kinderen drie porties groente en fruit per 
leerling per week. De school doet namelijk 
mee aan EU-Schoolfruit!  

In de nieuwsbrief van november volgt 
meer informatie over op welke dagen het 
schoolfruit wordt uitgedeeld op school. 
 

 
 

 

 
 

 5 - 11 oktober: Week van de opvoeding 
Het is binnenkort de week van de opvoeding!  Een mooi moment om stil te staan bij wat 
'samen opvoeden' voor jou betekent en om eens (anders) naar je eigen manier van 
opvoeden te kijken, of een gesprek te hebben met andere opvoeders en ervaringen te delen. 
Want opvoeden doe je niet alleen! 

Voor meer informatie zie link hieronder. 

https://mbdreamsuppr.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=6826c53ee9cd15b9ed8b657c1c7c1
8f7&i=196A297A8A1571 

 

Atelierklas in de Meevaart  
Wil je tekenen, schilderen, bouwen en collages maken? 

Ga je mee nieuwe technieken ontdekken in ons atelier? 

Wil je kunstenaars ontmoeten uit de buurt? 

Samen maken we een expositie! 

Voor wie: kinderen van 6 – 10 jaar 

Wanneer: woensdag en vrijdag 

https://mbdreamsuppr.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=6826c53ee9cd15b9ed8b657c1c7c18f7&i=196A297A8A1571
https://mbdreamsuppr.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=6826c53ee9cd15b9ed8b657c1c7c18f7&i=196A297A8A1571


Tijd: 14:30 -15:45 

Waar: De Meevaart, Balistraat 48A 

Kosten: 3 euro per keer 

Met een Stadspas wordt de doorlopende cursus bij Het BuurtAtelier vergoed door het 
Jongeren Cultuur Fonds Amsterdam 

 
Doe mee!  
Schrijf je in via hetbuurtatelier@gmail.com of bel 06-41849940 
 
https://www.facebook.com/HetBuurtAtelier 

 

Ten slotte 
Wist u dat…. 
❖ u via klasbord.nl foto’s en filmpjes kunt zien uit  de groep van uw kind?  
❖ u de leerkracht altijd  een mail kunt sturen? 
❖ wij vaak telefonisch bereikbaar zijn tussen 15.00 - 16.00 uur? 

 

 

 

mailto:hetbuurtatelier@gmail.com
https://www.facebook.com/HetBuurtAtelier

