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Agenda 5 februari – 16 februari
Ma. 5 feb
Ma. 5 feb
Ma. 5 feb
Ma. 5 feb
Wo. 7 feb
Do. 7 feb
Do. 8 feb
Vrij. 9 feb
Vrij. 9 feb
Wo. 14 feb
Do. 15 feb
Do. 15 feb
Do. 15 feb
Vrij. 16 feb
Vrij. 16 feb

Start Sil thema onderbouw: Landen
Week 3 thema Moderne geschiedenis
Start CITO rekenen groep 1-8
e
Juf Jeanette en juf Els. R t/m 11 februari afwezig i.v.m. 2 Siriusreis naar Ghana
BMO ouderbijeenkomst gr. 3/4 'leerondersteuning: tips hoe je thuis je kind kunt helpen met school' van 8.45 – 10.45 uur
Mogelijkheid om met de stadspas de ouderbijdrage te betalen bij Djemilla van MaDi van 13.30 – 15.30 uur
Zwemmen
Ouderbijeenkomst ‘Online veiligheid’ van 9.00 – 10.30 uur
Toptaal voor ouders die Nederlands willen leren van 9.15 – 11.45 uur
Aswoensdag, Valentijnsdag
Zwemmen
Mogelijkheid om met de stadspas de ouderbijdrage te betalen bij Djemilla van MaDi van 13.30 – 15.30 uur
Toptaal voor ouders die Nederlands willen leren van 9.15 – 11.45 uur
Groep 8 krijgt voorlichting over ‘Online veiligheid’ van Halt
Chinees Nieuwjaar

BMO ouderbijeenkomst voor ouders groep 3 en 4
Ouders zijn voor de school belangrijk. Kinderen moeten thuis namelijk ook oefenen met vakken zoals begrijpend lezen, woordenschat,
rekenen en zo meer. Maar hoe kunt u als ouder uw kind daarbij helpen?
Projectbureau BMO organiseert daarom voor de ouders een ouderbijeenkomst op woensdag 7 februari van 8.45 - 10.45 uur. U krijgt tips
mee hoe u thuis uw kind kunt ondersteunen met school. De samenwerking tussen ouders en school is namelijk erg belangrijk voor de
ontwikkeling en groei van het kind. Wij hopen op uw komst!
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ching-Men Leung (projectleider BMO): cmleung@bmo-online.nl of 06 – 55 89 84 15.

Open dag Swazoom
Swazoom is per januari 2018 een kinderopvang geworden. De nieuwe opvangtijden zijn van 8.30 tot 13.30 uur. De kinderen eten fruit en
brood op school. Er is een mogelijkheid dat uw peuter vanaf 2 jaar geplaatst kan worden. Informatie kunt u op de peutergroep krijgen.
De peuters zijn bezig met thema ‘Wat heb je aan vandaag?’. De peuters ontdekken verschillende kledingstukken, kleuren, wat je meeneemt
in de koffer als je gaat logeren, wat je aantrekt bij verschillende gelegenheden en wat voor soort schoenen er zijn.
Daarnaast spelen de kinderen winkeltje en leren wat kopen en betalen is. We sluiten af met een geweldige modeshow!

Betaling ouderbijdrage
Graag uw aandacht voor het betalen van de ouderbijdrage. Hierbij het verzoek om zo snel mogelijk de betaling te voldoen zodat wij vorm
kunnen blijven geven aan de activiteiten van de kinderen. De ouderbijdrage bedraagt 50 euro en kan worden overgemaakt op
rekeningnummer NL64INGB0005819450 t.n.v. Stichting Ouderraad De Blauwe Lijn te Amsterdam. Voor het meerdaagse schoolreisje van
groep 8 krijgt u een aparte rekening.
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Ouderbijeenkomst ‘Online Veiligheid’
Vooral jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig maar heeft het grote gevolgen
en kan het zelfs strafbaar zijn. Met de leerlingen onderzoeken we aan de hand van echte casussen wanneer een grens wordt overschreden.
Het effect van een voorlichting is groter wanneer ook de ouders betrokken zijn. Daarom biedt Halt bij het thema ‘Online veiligheid’ ook een
ouderbijeenkomst aan op vrijdag 9 februari van 9.00 - 10.30 uur. Hierin worden ouders geïnformeerd en gaan zij met elkaar in gesprek over
grenzen stellen en toezicht houden. Op deze manier versterken we de opvoedvaardigheden van ouders en zijn zij in staat om het onderwerp
nog eens te bespreken met hun kind. Wij hopen op uw komst!

Vertrek Dwight
Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van het vertrek van Dwight (conciërge) per 1 februari jl. De conciërge taken worden tijdelijk door
meester Marc overgenomen. De komende tijd bekijken wij hoe en wie de conciërge taken definitief gaat invullen.

Zwemproject voor ouders
In januari 2018 is Gemeente Amsterdam een pilot gestart om Amsterdammers zonder diploma te leren zwemmen. Het aanbod is erop
gericht vertrouwdheid met het water en zelfredzaamheid te ontwikkelen met als doel zichzelf te kunnen redden bij een onverhoopte val in
(open) water. De lessen vinden wekelijks plaats op de zaterdag en zijn gratis, de lessen worden gegeven in:
Bijlmer Sportcentrum
Anton de Komplein 157
1102 DR Amsterdam Zuidoost
Lestijden
Dames
: van 12.15 – 13.15 uur
Gemengde groep : van 13.15 – 14.15 uur
Aanmeldprocedure
Uitsluitend via zwemproject@amsterdam.nl onder vermelding van:
-

Naam
Adres
Postcode
Geboortedatum
Bij dames: voorkeur groep (dames of gemengde groep)
Mobielnummer
E-mailadres

Op de website staat alle actuele informatie over onze school: http://www.deblauwelijn.nl
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