Vrijdag 26 april 2018 Nieuwslijn nr. 18
Agenda 27 April t/m 25 Mei
Vr. 27 april
Ma. 30 april Vr. 11 mei
Ma. 14 mei

Di. 15 mei
Wo. 16 mei
Do. 17 mei

Ma. 21 mei

Di. 22 mei
Wo. 23 mei
Do. 24 mei

Vr. 25 mei

Koningsdag leerlingen vrij
Mei vakantie
Weer naar school!
Entreetoets Groep 7
Alles-in-1 groep 4 thema 4: Hoe werkt het?
Onderbouw thema: Piraten
Alles apart hoofdstuk
KidsTop 20 komt voor de bovenbouw in onze gymzaal
Bijeenkomst leerlingenraad
Les 4 Discussiëren kun je leren groep 8
TopTaal voor ouders – iedere woensdag en vrijdag van 9.15 tot 11.30 uur
Theoretisch verkeersexamen groep 7 en herkansingen voor groep 8
Zwemmen / Muziek / Koorles ‘The Blue Note Choir’
GRATIS ouderbijdrage met stadspas vanaf 08:00 uur bij Djemilla (OR kamer, eerste kamer links naast de ingang)
e
2 Pinksterdag kinderen hele dag vrij
Alles-in-1 groep 4 thema 4: Hoe werkt het?
Onderbouw thema: Piraten
Oudergesprekken op aanvraag
Bijeenkomst leerlingenraad
Verkeersexamen groep 8
TopTaal voor ouders – iedere woensdag en vrijdag van 9.15 tot 11.30 uur
Les 5 Discussiëren kun je leren groep 8
Zwemmen / Muziek / Koorles ‘The Blue Note Choir
GRATIS ouderbijdrage met stadspas vanaf 08:00 uur bij Djemilla (OR kamer, eerste kamer links naast de ingang)
TopTaal voor ouders – iedere woensdag en vrijdag van 9.15 tot 11.30 uur

Zapp Kidstop20 Groep 6,7 en 8
Darryl uit groep 8 heeft de Blauwe lijn vorig jaar opgegeven bij Zapp Kids Top20.
Nu zijn wij door Zapp Kids Top 20 geselecteerd om mee te doen aan hun programma, hoe leuk is dat!
Zapp Kids Top20 is een muziekprogramma voor kinderen dat wordt gepresenteerd door Buddy
Vedder.
Het programma begint met Buddy die één van de deelnemende klassen komt 'overvallen'. Hij neemt
hen vervolgens mee naar de Kids Top 20 studio. Deze wordt gebouwd in de gymzaal bij ons op school.
Daar zullen zij samen met bekende Nederlanders zoals Maan, dansen zingen en plezier maken.
Wilt u uw kind(eren) terug zien? Dit kan! Het programma wordt elke zaterdag omstreeks 08:10 uur
uitgezonden bij AVROTROS op NPO Zapp (NPO 3).
Wilt u liever niet dat u kind hieraan meedoet? Geeft u dit dan tijdig aan bij desbetreffende leerkracht!

Leerkrachten beter bereikbaar!
Om de lijnen tussen onze ouders en leerkrachten kort te houden en het u zo makkelijk mogelijk te maken, zijn al onze groepen sinds kort
voorzien van een eigen mobiele telefoon. Is uw kind te laat, ziek of heeft u een mededeling? Dan kunt u dit nu makkelijk over de WhatsApp
doorgeven aan onze leerkrachten.
Omdat de aandacht voor onze leerlingen erg belangrijk is, kunt u tijdens schooltijd niet bellen. Wilt u toch liever bellen? Doet u dit dan
tussen 14:30 en 16:00! De leerkrachten staan u graag te woord!
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Entreetoets groep 7
Vanaf maandag 14 mei zullen de leerlingen uit groep 7 mee doen aan de Entreetoets. Normaliter worden de Entreetoetsen binnen een
periode van 3 a 4 dagen afgenomen, het gevolg hiervan is dat leerlingen uitgeput raken en zich niet meer goed kunnen concentreren, ten
gevolgen voor het resultaat.
Omdat wij onze leerlingen goed kennen en wij hun capaciteiten optimaal willen benutten, doen wij het anders. Onze kinderen zullen de
Entreetoetsen over perioden van 3 weken maken. Zij krijgen elke dag een onderdeel en houden daarom genoeg tijd, ruimte en energie over
voor andere dingen. Ter aanvulling op de Entreetoets zullen wij ook een intelligentietest afnemen. De resultaten van de intelligentietest
zullen meer inzicht geven in wat een leerling in potentie echt kan! Samen met de eerder behaalde schoolresultaten zal dan een voorlopig
advies volgen.

Lief en leed
Beste ouders en lieve kinderen van de Blauwe Lijn,
Via deze weg wil ik jullie bedanken voor de fijne momenten die we samen hebben beleefd in het afgelopen half jaar.
Na de meivakantie zal ik niet langer meer werkzaam zijn op de Blauwe lijn.
Ik ga een mooie reis maken door China en Vietnam. Nancy ten Brug zal mij opvolgen, met al uw vragen kunt u bij haar
terecht.
Wie weet tot ziens! Timo

Informatie voorschool De Blauwe Bij en BSO Kortvoort
De peuters hebben de opening van Koningspelen bijgewoond. Wat hebben zij gedanst en genoten!
Ook hebben zij buiten spelletjes met de hoepels en ballen gespeeld.
Donderdag 26 april brengen wij een bezoek aan kinderboerderij Bijlmerweide.
De kinderen hebben 2 weken meivakantie, graag zien wij jullie weer op maandag 14 mei terug.
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!
De juffen van de Blauwe bij

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 30 april tot en met 11 mei
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