
 
 

Nieuwsbrief mei, juni en juli 2021 

 

We hopen dat iedereen een fijne meivakantie gehad heeft en goed is opgeladen 

voor de laatste 8 weken van dit schooljaar. 

In deze nieuwsbrief vindt u alvast de belangrijkste informatie voor deze laatste 

periode, veel leesplezier! 

 

 
Belangrijke data in mei 

Do. 20 mei: Gr. 8a en 8b Verkeerslessen “Op weg naar het V.O. “ 

Vr.  21 mei: Gr. 1/2 a, 3a en 3b De Krakeling (jeugdtheater voorstelling) op school.  

  Gr. 8a en 8b Les “Plannen doe je zo”, van JINC project. 

Ma. 24 mei: 2e Pinksterdag, alle leerlingen VRIJ 

 

Di. 25 mei: Jeugdtheater De Krakeling op school. Voor de groepen 1/2b, 1/2c en 

1/2d 

Do. 27 mei:  Gr. 6 en 7 “Taaltrip” van JINC 

 
Belangrijke data in juni 

Ma. 14 juni: Groep 8a Fietsen naar het VO. 

Di.   15 juni: Groep 8b Fietsen naar het VO 

Wo. 16 juni: Studiedag Rapporten schrijven, alle leerlingen VRIJ 

Vr. 18 juni: Groep 6 Wessanen voeding van JINC project. 

Wo. 23 t/m Vr. 25 juni: Groepen 8 Kamp 

Vr. 25 juni Groep 6 Les voeding (datum nog onder voorbehoud) 

Ma. 28 juni t/m Vr. 2 juli: Rapportgesprekken 

 

 
Belangrijke data in juli 

Di. 6  juli: Gr. 8a en 8b Afscheidsavond 

Wo. 7 juli: Juf Sylvie neemt afscheid van leerlingen en ouders  

Vr. 9 juli:  Begin van de zomervakantie, alle leerlingen VRIJ tot en met zondag 22 

 augustus 2021. Maandag 23 augustus verwachten we alle kinderen 

 weer op school. 

 

Personeel 



·       Meester Devin Kok gaat onze school aan het eind van het schooljaar verlaten. Hij 

heeft een andere mooie baan gevonden dichtbij huis. Wij wensen meester Devin 

heel veel succes met zijn nieuwe baan in het nieuwe schooljaar. 

 ·       Juf Paula Doesteling, groep 1/2 B zal niet terugkomen bij ons. Zij is ziek en kan 

daarom niet meer werken. Wij wensen haar heel veel geluk voor de toekomst. Juf 

Paula zal nog op gepaste wijze afscheid nemen van de kinderen en het team. 

·       Juf Martha is begonnen met re-integreren bij ons op school. Het gaat steeds 

beter met haar. 

 ·       In tegenstelling tot een eerder bericht re-integreert meester Rocco nu ook bij 

ons; hij start voorzichtig door vanuit huis een klein aantal kinderen online lessen te 

geven. 

  

 
 

De MR 

 

De MR heeft een nieuw lid mogen verwelkomen! Rosita Chotoe is haar naam, ze 

heeft 2 kinderen bij ons op school in de groepen 3A en 5B. Van harte welkom 

Rosita, fijn dat je onze MR komt versterken. 

 

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 e-mailadres wordt in de week voor 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: 25/06/21 

 
Thuisonderwijs (ouderinitiatief) 

 

Na aanleiding van het thuisonderwijs bleek het toch voor best veel ouders en 

kinderen moeilijk om hun weg te vinden binnen de digitale leeromgeving. Daaruit 

ontstond het idee van een nieuw digitaal buddy systeem, een pool waarin ouders 

verzameld worden die andere ouders bij het gebruik van computer of tablet, 

inloggen, etc. kunnen ondersteunen. Heb jij verstand van computers en zelf geen 

moeite met het helpen van jouw kind in de digitale leeromgeving? En vind je het leuk 

om andere ouders te ondersteunen of vragen over het inloggen en gebruik van 

Cloudwise, Snappet etc. te beantwoorden? Meld je dan aan bij meester Mustapha 

(khaddari@deindischebuurtschool) en word Digitale Buddy.  Zo help je de digitale 

bereikbaarheid en kansengelijkheid te vergroten. 

 

 
Nieuws uit de groepen  



Groep 8 

Project “Plannen doe je zo” mei/juni 

Baas van morgen! 10 juni 

Fietsen naar het VO 14 en 15 juni 

Dans de wereld rond start 28 mei 

Kamp groep 8 op 23, 24 & 25 juni 

Afscheidsavond groep 8 op 6 juli 

 

 

Groep 7 

Taaltrip donderdag 27 mei 

Rode loper 4 lessen Kinderherdenking en Slavernijverleden start 21 mei 

 

Groep 6 

Voedingslessen vrijdag 18 juni (datum onder voorbehoud) 

Taaltrip donderdag 27 mei 

Rode loper 4 lessen Kinderherdenking en Slavernijverleden start 21 mei  

 

Groep 5 

Rode loper 3 lessen Proefkeuken start 1 juni 

Boerderijbezoek datum volgt nog 

 

 
De Avond4daagse gaat dóór op een andere manier!  

Na het succes van vorig jaar presenteren wij ook in 2021: Avond4daagse - Home 

Edition! Ook als de oude vertrouwde Avond4daagse niet door kan gaan, ben je met 

Avond4daagse - Home Edition verzekerd van veel wandelplezier. Je vertrekt lekker 

vanaf je eigen huis. En je maakt je eigen routes. Via de app van eRoutes. En *nieuw 

dit jaar* met die app verrassen we je tijdens de wandeling met leuke berichten! 

Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige echte Avond4daagse medaille. Jij 

wilt jouw serie toch ook compleet hebben?  

Meer informatie via de volgende link: 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 

 
Kidsweek 

 

Kinderkrant Kidsweek brengt elke week het belangrijkste nieuws uit binnen- en 

buitenland. Maar dan zo geschreven dat het voor kinderen (7+) begrijpelijk en leuk is 

om te lezen. Het nieuws wordt afgewisseld met dierennieuws, weetjes, moppen en 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition


puzzels. De variatie in onderwerpen, lange en korte artikelen én het gebruik van 

mooie foto’s en illustraties maakt dat het nieuws en lezen voor niemand saai is!  

Maak nu gebruik van het speciale aanbod: 6 weken Kidsweek voor € 4,-. Dit 

abonnement stopt automatisch en is af te sluiten via www.kidsweek.nl/school. 

 
 

Schooltuinen en Natuureducatie 

 

Ook deze zomervakantie vinden er weer verschillende activiteiten plaats voor 

kinderen van 6 t/m 12 jaar in het kader van de midzomer mokum natuurweken. Meer 

informatie treffen jullie in  deze flyer  

Het vindt plaats van 2 juni t/m 29 juli 2021. 

 
Vooruitblik op het nieuwe schooljaar 2021 – 2022 

 

Noteer alvast de volgende data in uw agenda : Maandag 23 augustus: 

startgesprekken, een persoonlijke uitnodiging volgt.  

Dinsdag 24 augustus: alle kinderen beginnen in hun nieuwe groep. 

 

Het team van De Indische Buurt School wenst u een fijne zomer! We zien 

iedereen graag weer terug op maandag 23 augustus! 

https://content.mail.kidsweek.nl/redirect/TIDP748606X6315180E9C494E1BB4D508294720ACE7YI5/55A652FE-FC30-49AC-A79C-2FCFB6340464
https://nmegids.nl/algemeen/lesaanbod/download.php?lescentrum=aw&f=A4+flyer+schooltuinen.pdf

