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Ma. 16 apr

Di. 17 apr
Wo. 18 apr

Do. 19 apr

Vr. 20 apr
Ma. 23 apr

Di. 24 apr
Wo. 25 apr
Do. 26 apr
Vr. 27 apr
Ma 14 mei

Eindtoets CITO Groep 8a en 8b.
Tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra, ik hoop dat de ouders deze nog willen invullen. Het kan op school of thuis
via de inloggegevens die u gekregen heeft via de mail of van uw kind.
Thema Lente in het tuincentrum groep 1/2
Alles-in-1 groep 4 thema 4: Hoe werkt het?
Onderbouw thema: Leve de koning
Schooltandarts op school t/m 26 april
Eindtoets CITO Groep 8a en 8b.
Eindtoets CITO Groep 8a en 8b
Groep 6-7B en 7A voorrondes Amsterdamse Debatbattle 2018
TopTaal voor ouders – iedere woensdag en vrijdag van 9.15 tot 11.30 uur
De Dag tegen pesten
Zwemmen / Muziek / Koorles ‘The Blue Note Choir’
GRATIS ouderbijdrage met stadspas vanaf 13.30 – 15.30 uur bij Djemilla (OR kamer, eerste kamer links naast de ingang)
Koningsspelen
Thema Lente in het tuincentrum groep 1/2
Alles-in-1 groep 4 thema 4: Wat groeit en bloeit
Onderbouw thema: Leve de koning
Schooltandarts op school t/m 26 april
Bijeenkomst leerlingenraad
Groep 8 A en 8B: Debat Discussiëren kun je leren
TopTaal voor ouders – iedere woensdag en vrijdag van 9.15 tot 11.30 uur
Zwemmen / Muziek / Koorles ‘The Blue Note Choir
GRATIS ouderbijdrage met stadspas vanaf 13.30 – 15.30 uur bij Djemilla (OR kamer, eerste kamer links naast de ingang)
Koningsdag leerlingen vrij, meivakantie 27 april -11 mei
TopTaal voor ouders gaat niet door i.v.m. Koningsdag
Weer naar school.

Vragenlijst/ouderenquête invullen mogelijk tot 22 april
De afgelopen weken hebben wij u als ouder geprobeerd te bereiken om de vragenlijst in te vullen. Wij hebben dit op verschillende manieren
gedaan. Helaas hebben wij nog onvoldoende respondenten om de kwaliteit van de vragenlijst te kunnen waarborgen. Voldoet De Blauwe
Lijn aan uw verwachtingen? Wat gaat goed en wat kan beter? Voor ons is het erg belangrijk om uw mening over onze school te weten zodat
wij voortdurend alert kunnen blijven op de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom vragen wij opnieuw uw medewerking.
Wat vragen wij van u?
Wij vragen u vriendelijk om alsnog uw mening over onze school en ons onderwijs met ons te delen. Dat kunt u doen door op het internet een
vragenlijst in te vullen. Heeft u meerdere kinderen, vult u dan alstublieft per gezin de vragenlijst slechts eenmaal in en houdt u daarbij uw
oudste kind op onze school in gedachten.
Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd en zijn dus niet te herleiden tot personen of e-mailadressen. Na afloop van het
onderzoek ontvangt u een verslag van de resultaten.
Beschikt u niet over een computer?
Het is mogelijk om het tevredenheidsonderzoek op een computer bij ons op school te maken. In de ouderkamer en/of lerarenkamer
(keuken) staan computers.
Heeft u vragen?
Met vragen over dit onderzoek kunt u terecht bij Helen Gilian of Anissa el Khayati via telefoonnummer 020-6907360. Invullen kan tot 22
april.
Mogen wij rekenen op uw medewerking? Mede namens alle medewerkers van De Blauwe Lijn, alvast hartelijk dank voor uw deelname!
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Eindtoets groepen 8 ma 16 april t/m wo 18 april
Het einde voor de groepen 8 is inzicht. Maandag beginnen zij met de digitale Citotoetsen en de leerlingen worden klaargestoomd voor de
middelbare school. De score op de Citotoetsen wordt omgezet naar niveau. De niveauverdeling geeft aan hoe je kind het ten opzichten van
de landelijke gemiddelden doet op school. De score op een citotoets wordt weergegeven met het Romeinse cijfer I t/m V.
De school vergelijkt via het Leerlingenvolgsysteem de behaalde score van je kind met zijn eerder behaalde scores. Zo wordt de ontwikkeling
van uw kind in kaart gebracht, waarnaar passend onderwijs uitkomst biedt.
De Citotoets is een moment opname en daarom niet geheel leidend voor het advies van uw kind. Bij zo’n belangrijk moment kan het zijn dat
kinderen in de stres schieten en is het daarom belangrijk om hen gerust te stellen. De leerkrachten kennen de leerlingen veel beter en
kunnen aan de hand van eerder behaalde resultaten veel beter inschatten of er sprake is van toets stres of andere factoren die geleid
hebben tot een afwijkende score.

Koningspelen 2018 vrijdag 20 april
Op vrijdag 20 april 2018 is de Nationale Koningsspelen in heel Nederland. Natuurlijk doet ook de Blauwe Lijn mee en wordt het een zeer
leuke dag. In de ochtend zullen alle klassen beginnen met het Koningsontbijt, helemaal verzorgd door de Koning. Daarna zullen de leerlingen
naar buiten gaan, een dansje doen en allerlei leuke spellen meemaken.
In de ochtend is de ‘sportdag’ voor de groepen ½ en 3 t/m 5 en in de middag voor de groepen 6 t/m 7. Er zijn groepjes gemaakt met
leerlingen uit verschillende klassen samen. Zo leren zij ook samenwerken met andere kinderen.

08:30
9:30
09:45-11:30
12:00-14:00

Het programma
Koningsontbijt
Dansje (Fitlala - Kinderen voor Kinderen)
Koningssportdag
groep 3 t/m 5 en groep 1/2
Koningssportdag
groep 6 t/m 7

Om de Koningsspelen te laten slagen heb ik ouders nodig. Zij zullen voornamelijk zorgen voor de begeleiding van de groepjes, maar ook
catering, EHBO etc. U heeft een brief gekregen met daarbij een strookje. Dit strookje moet worden ingeleverd bij uw eigen leerkracht, ook
als u niet kunt helpen.
Brief kwijt, maar wilt u toch meehelpen? U kunt ook een mailtje sturen naar f.nieuwenhuis@deblauwelijn.nl . Ik heb er in ieder geval zin in!!
Meester Fabian

Debatbattle en discussiëren, kun je leren woensdag 18 april
De afgelopen weken hebben de groepen 7 en 8 ‘Discussiëren Kun Je Leren (DJKL)’ lessen gehad. Deze lessen zijn bedoeld om de mondelinge
vaardigheden en de meningsvorm te stimuleren. De leerlingen discussiëren over stellingen als “Kinderen moeten voorlichting krijgen over
internetgebruik” en “Ouders zijn verantwoordelijk voor het gewicht van hun kind”. Deze lessen helpt leerlingen zich te ontwikkelen tot
zelfstandige en mondeling vaardige burgers en leert hen dat er verschillende meningen zijn en dat die meningen allemaal de moeite waard
zijn.
Als afsluiting zijn van de lessen wordt een debatbattle gehouden op woensdag 18 april in De Balie. Groep 7A vertrekt deze dag om 8.30 uur
van school en is om 12.00 uur weer terug. Groep 6-7B vertrekt om 11.30 uur van school en is om 14.45 uur weer terug op school.
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Informatie voorschool De Blauwe Bij en BSO Kortvoort
Gedurende deze maand houden de peuters in doorgaande lijn zich bezig met thema Knuffels en lente.
De peuters hebben bloembollen geplant en ja hoor ze groeien, kom maar een kijkje nemen op de groep.
De kinderen hebben een slaapkamerhoek ingericht en spelen het verhaal van Sam na. De kinderen maken kennis met verschillende
materialen zoals zacht, hard, glad en ruw. De blauwe bij 3 is bezig met thema wonen en heeft gezellige hoekjes waar de kinderen spelen en
inrichten van boerderij en diertjes die erbij horen. Ook zijn er van stro hoekjes om te knuffelen met lammetjes(speelgoed).
Wilt u nog informatie over de BSO die binnenkort start op Brede school Kortvoort? Dan kunt u binnen lopen bij een van de voorscholen. U
bent van harte welkom!

Ouderbijdrage GRATIS met de stadspas
Heeft uw kind een Stadspas? Dan is de ouderbijdrage met de Stadspas gratis. De budgetcoach (Djemilla Haps) van Stichting MaDi
ondersteunt u bij de aanvraag. Djemilla is elke donderdag van 13.30 – 15.30 uur op school. Donderdag 19 april zal zij in de ochtend
aanwezig zijn van 08:00- 10:00 uur. Voor de aanvraag van de ouderbijdrage scant de budgetcoach van MaDi de Stadspas van uw kind. Deze
scan wordt verstuurd naar de gemeente. Vervolgens zorgt de gemeente ervoor dat het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het
schoolreisje, op de rekening van de school wordt gestort.
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, de kosten zijn 125 euro hebben de ouders van groep 8 een aparte
rekening gekregen.

Vakantiekamp
In de eerste week van de meivakantie, de week van 30 april, verzorgt Robot Wise een educatief vakantiekamp voor kinderen van 5 tot en
met 13 jaar. De kinderen ontwikkelen spelenderwijs talent te ontwikkelen en leren nieuwe vaardigheden. Het combineren van fun en
educatie met behulp van robots en digitale media.
Inschrijven kan voor één of meerdere dagen en kennis van programmeren is niet nodig. Voor meer informatie en/of inschrijving gaat u naar
www.eduwiser.nl/robotwise-vakantiekampen

Meivakantie van 27 april tot en met 11 mei
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