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In deze Nieuwsbrief: 
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❖ Bedankje van Juf Netty 
❖ Nieuws van de MR 
❖ De Vreedzame School 
❖ Verkeersveiligheid rond de school (herhaling!!)  
❖ EU-schoolfruit & Gezonde School 
❖ Mondelinge rapporten 
❖ Ouderavond 
❖ Taallessen voor ouders. 
❖ Hulp bij laag inkomen 
❖ Dringende oproep de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland 
❖ Ten slotte: Wist u……? 

 

Agenda November 2020: 
 
Ma. 2-11  t/m Vr. 27-11: Textielrace 
 
Wo. 11-11: Schoolfruit 
 
Do.  12-11:: Studiemiddag. Alle kinderen vrij vanaf 12:00 uur. 
 
Ma. 16  t/m Vr. 20-11: Mondelinge rapporten 
 

 
 

Bedankje van Juf Netty 
Afgelopen donderdag heeft juf Netty haar afscheidsfeestje gevierd.  

Zij wil iedereen hier nogmaals bedanken voor het geweldige afscheid, de lieve 
brieven, leuke cadeaus en de vele bloemen. 

 



 

 

Nieuws van de MR 

Vanaf november gaat het MR emailadres online. De MR houdt zich bezig met vragen 
omtrent het schoolbeleid. Heb jij relevante aanvullingen of suggesties voor de 
volgende MR vergadering? Stuur die dan naar:  

Mr@deindischebuurtschool.nl 

Het email adres wordt in de week vóór de volgende MR-vergadering gelezen. Let 
wel: dit is geen vragenbus, er wordt vanuit dit email adres niet gereageerd. Heb jij 
individuele vragen, neem dan contact op met de leerkracht van je kind.  

Data MR vergaderingen schooljaar 20/21: 

17/11/20 

12/01/21 

16/03/21 

18/05/21 

25/06/21 

 

Blok 3  De Vreedzame School 

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan 
over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. 

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen 
om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je 
zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander 
zei. 

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om 
goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. 

Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en 
samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. 

We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren  naar 
dezelfde dingen kunnen kijken.  We spreken dan over  het hebben van verschillende 



‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we 
verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende 
gezinnen komen. 

Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. 

In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat het 
om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ 
of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over 
cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via 
sociale media en face-to face 

 
Verkeersveiligheid rond de school (herhaalde oproep): 
Onlangs zijn er weer 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! 

 

 

 

Schoolfruit 
 
Vanaf woensdag 11 november  krijgen onze kinderen wekelijks drie porties 
groenten en fruit. Dit gaat door t/m  17 april 2021. 

Dit in verband met een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het 
eten van voldoende groenten en fruit.  
 
U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.  
  
Onze drie vaste groente- en fruitdagen worden woensdag, donderdag en vrijdag 
Op deze dagen hoeft u dus geen pauzehapje mee te geven.  

http://www.euschoolfruit.nl/


Op maandag en dinsdag wel. 
 

 

Textielrace in groep 8 
De groepen 8 doen de komende weken mee met de Textielrace. Van 2 - 27 
november verzamelen zij thuis, en bij familie, oud-textiel en nemen dat mee naar 
school. Daar wordt het gewogen en in speciale containers verzameld. In elke groep 
zijn er twee managers aangewezen die alles registreren op een speciale website. De 
groepen kunnen er een leuke prijs mee winnen, maar het belangrijkste is natuurlijk 
dat al het verzamelde textiel opnieuw gebruikt zal gaan worden. Heeft u zélf nog 
oud-textiel liggen? Laat  het weten aan de leerkrachten of de textielmanagers van 
groep 8. Zij verzamelen het graag op school. 

Welke spullen zijn welkom: kleding, schoenen, beddengoed (geen kussens of 
dekbedden), lappen stof, tassen, riemen, kapotte kleding, gordijnen, petten, hoeden, 
mutsen, theedoeken, schorten, handdoeken, knuffels. 

Op www.textielrace.nl kunt u méér informatie vinden. I.v.m. de Coronaregels 
verzamelen de kinderen alleen bij henzelf thuis, of bij familie. 

 

 

 

Mondelinge rapporten 
Mondeling rapport groep 8 in de week van 2 november 

De gesprekken over het 'mondeling rapport' worden in groep 8 al eerder gehouden 
dan in de agenda staat vermeld. Hierover hebben meester Poul en juffrouw Carmen 
al informatie gegeven via Klasbord. De gesprekken vinden plaats, op school (met 1,5 
meter afstand), in de week van 2 november. 

 
Mondeling rapport groepen 1 t/m 7 in de week van 16 november 

U wordt door de leerkracht van uw kind uitgenodigd voor de mondeling rapport.  De 
gesprekken worden  in het algemene op afstand gehouden. In bepaalde situaties 
kunnen de gesprekken plaatsvinden, op school (met 1,5 meter afstand). 

 

 

Ouderavond over de zorgstructuur op school 

http://www.textielrace.nl/


 
In plaats van de ouderavond die gepland was op 23 november, wordt er naar alle 
ouders een PowerPoint Presentatie gestuurd. 
 

 
 
Taallessen voor ouders. 
 
Tijdens de herfstvakantie kwam Nederland in een gedeeltelijke lock down terecht. 
Voor de ouders die Nederlands leren was het geen goed nieuws. De taallessen 
moesten voorlopig stoppen. Er was begrip voor de situatie maar ook grote 
teleurstelling. In de laatste les is veel gepraat en gebrainstormd ‘hoe kan je thuis 
Nederlands leren en hoe blijf je gemotiveerd’ dit  leidde tot een nieuw initiatief. 
Nederlands leren met WhatsApp en belvideo. 
Wat heb je nodig? Een smartphone,  potlood ,schrift en een leerboek.  Elke cursist 
krijgt op een vaste tijd en dag een half uur spreektijd. Er zijn 4 verschillende niveaus. 
Voor elk niveau maakt de docent een voorbereiding met het thema uit het boek. 
Vragen stellen, begrijpend lezen, woordenschat, spreek en schrijfopdrachten komen 
aan bod. Ook worden via de groepsapp gezamenlijke opdrachten uitgevoerd. Deze 
opdrachten kunnen samen gaan met een schoolactiviteit of iets gezelligs doen bv: 
bak een taart en stuur een foto en het recept op.  
Afgelopen week zijn we gestart. Iedereen doet mee, denkt mee en werkt op eigen 
niveau en eigen tempo. 
Het experiment is een succes. 
  
Viviane Sap 
Docent Ouderbetrokkenheid 

 

Hulp bij een laag inkomen 
 
Pak je kans 
Hebt u een laag inkomen en hebt u weinig vermogen?  

Hier vindt u de regelingen die u kunnen helpen. Hebt u schoolgaande kinderen? Kijk 
dan ook op amsterdam.nl/kindpakket 

Zoeken 
Vragen? 

Heeft u vragen over de regelingen van de gemeente? Bel dan 020 252 6000. Of ga 
langs bij het Sociaal Loket(opent in nieuw venster).  

U kunt ook contact opnemen met Dionne Nelson, de  Ouder en kind adviseur : 

d.nelson@oktamsterdam.nl 

tel. 0613343705 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/schoolgaand-kind/
https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/contact/contact-sociaal-loket/
mailto:d.nelson@oktamsterdam.nl


Direct regelen 

Deze regelingen kunt u direct aanvragen: 
 

● Scholierenvergoeding declareren 
● OV-vergoeding voor mantelzorgers 
● Scholierenvergoeding 
● Gratis laptop 
● Gratis openbaar vervoer voor ouderen 
● Regeling tegemoetkoming meerkosten 
● Stadspas met groene stip 
● Tegemoetkoming aanvullend openbaar vervoer 
● Collectieve zorgverzekering 
● Vrijwillige ouderbijdrage betalen met Stadspas 

Zie ook 

 

 

● Bereken uw recht 

Wat is een laag inkomen en weinig vermogen 

Financieel spreekuur 

Collectieve zorgverzekering aanvragen 

Scholierenvergoeding aanvragen 

Scholingsvoucher 

Gratis laptop of tablet voor middelbare school aanvragen 

Gratis laptop of tablet basisschool aanvragen 

Vrijwillige ouderbijdrage betalen met Stadspas 

Reiskostenvergoeding voor scholieren aanvragen 

Kindtegoed 2020 

Jongerencultuurfonds 

Sportvergoeding jeugd 

Individuele inkomenstoeslag 

Hulp bij geldproblemen tijdens de coronacrisis 

Gratis OV voor ouderen aanvragen 

OV-vergoeding voor mantelzorgers aanvragen 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/hoe-werkt-scholierenvergoeding/scholierenvergoeding-declareren/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/ov-vergoeding-voor-mantelzorgers/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/gratis-laptop-of-0/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/gratis-ov-voor-ouderen-aanvragen/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/regeling-tegemoetkoming-meerkosten/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/stadspas-met-groene-stip-aanvragen/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/tegemoetkoming-aanvullend-ov-aanvragen/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/collectieve/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/vrijwillige-ouderbijdrage-betalen/
https://berekenuwrecht.nibud.nl/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/wat-is-een-laag-inkomen-en-weinig/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/financieel-spreekuur/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/collectieve/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholingsvoucher/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/gratis-laptop-of-0/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/gratis-laptop-of/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/vrijwillige-ouderbijdrage-betalen/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/reiskostenvergoeding-voor-scholieren/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/kindtegoed-2020/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/jongerencultuurfonds/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/sportvergoedingjeugd/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/inkomenstoeslag/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/hulp-bij-geldproblemen/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/gratis-ov-voor-ouderen-aanvragen/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/ov-vergoeding-voor-mantelzorgers/


Stadspas met groene stip aanvragen 

Tegemoetkoming aanvullend OV aanvragen 

Regeling tegemoetkoming meerkosten aanvragen 

Passende huur 

Hulp voor huiseigenaren 

Gratis identiteitskaart 

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang 

Bijzondere bijstand 

Geld lenen bij de Kredietbank 

Vergoeding bezoek dierenarts (ADAM-regeling 2020) 

Kwijtschelding gemeentebelastingen 

Scholingslening 

Stadsbank van Lening 

Voedselbank 

Woonkostentoeslag 

Witgoed bij nood 

Aanvullende inkomensvoorziening ouderen 

Ondersteuning voor ondernemers 

 

Dringende oproep voor de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland 
 
De gemeente doet via de scholen een dringende oproep aan ouders om niet met de 
kinderen langs de deuren te gaan voor de viering van Halloween en Sint-Maarten. 
Meer  informatie en tips om het feest in kleine kring  thuis te vieren vindt u 
hier https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/sint-maarten/.” 
  
Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking 
 

 

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? 

 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/stadspas-met-groene-stip-aanvragen/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/tegemoetkoming-aanvullend-ov-aanvragen/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/regeling-tegemoetkoming-meerkosten/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/passende-huur/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/hulp-huiseigenaren/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/gratis-id-kaart/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/vergoeding/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/bijzondere-bijstand/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/geld-lenen/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/vergoeding-bezoek-dierenarts-(adam)/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/kwijtschelding/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholingslening/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/stadsbank-lening/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/voedselbank/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/woonkostentoeslag/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/witgoed-bij-nood/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/aanvullende/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/ondersteuning/
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/sint-maarten/


 

 


