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AGENDA 29 OKTOBER TOT EN MET 9 NOVEMBER
Maandag 29 okt.

Terug naar school.
Project gezonde schoollunch gaat van start.
Alles apart week 3 ‘’Het recept’’.
Groep 7 start met ‘’Paspoort naar je toekomstdroom lessen’’.
Kern 3 Veilig leren lezen groep 3 ‘’de keizer en zijn duizend dokters’’ .
Cito toets wordt afgenomen bij de leerlingen die een VI of V score hebben gehad.

Dinsdag 30 okt.

Juf Els afwezig i.v.m. studie.
Groep 1/2A, 1/2C en 1/2B gaan naar Artis.

Woensdag 31 okt.

Juf Els afwezig i.v.m. studie.
Juf Sharon staat voor groep 7 en meester Stefan voor groep 6.
Informatieavond ouders groep 8 van 17.00- 19.30 uur.

Donderdag 1 nov.

Juf Sharon afwezig.

Vrijdag 2 nov.

‘’Paspoort naar je toekomst droom’’ lessen groep 7.

Maandag 5 nov.

Alles apart week 4 ‘’De test’’.
Cito toets wordt afgenomen bij de leerlingen die een VI of V score hebben gehad.

Woensdag 7 nov.

Nationaal Schoolontbijt voor de hele school. Kijk op www.schoolontbijt.nl

Vrijdag 9 nov.

Training Sociaal emotioneel van Het Huis voor groep 8 1 deel.
‘’Paspoort naar je toekomst droom’’ lessen groep 7.

e

GROEPSVERDELINGI IVM AFSCHEID MEESTER WOUTER
Meester Wouter van groep 6a heeft aangegeven dat hij na de herfstvakantie op een andere school
gaat werken. Wij wensen Wouter veel plezier op zijn nieuwe school.
Wij van de Blauwe Lijn zijn erg blij dat wij voor elke groep weer een leerkracht gevonden hebben. De
nieuwe groepindeling ziet er als volgt uit:

1/2A
1/2B
1/2C
3A
3B
4A
4/5B
5A
6A
7A
6/7B
8A
8B
IB-er
Ondersteuning
Gym
Administratieve
ondersteuning

Gamze Kilic, Marion Hamel en Rachel Wong
Sofie Tomassen en Els Wiggers
Rasha Khaled, Sandy Gerritsen, Sinnead Brouwers (zwangerschapsverlof)
Marlene Coats
Jeanette Koorndijk
Suzanne Schönhage en Wendy Francis
Iris Loods en Myrka den Rooijen
Asherinne Tjon en Merle Wisse
Judith ter Aar en Stefan Koytek
Louise Demidof en Els Ranzijn
Karin Wortelboer en Asherinne Tjon
Sem Hentzepeter
Josta Morman en Iris Loods
Sharon van der Plas en Marion Hamel
Marc Braun, Rachel Wong, Daniel van Eijden, Carolyn Muntz en Marit
Fabian Nieuwenhuis
Anissa el Khayati en Fred de Ruiter
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OUDERAVOND GROEP 8 SCHOOLVERLATERS
De overstap van de bassischool naar de
middelbare school kan een spannend moment
zijn. Natuurlijk wilt u als ouder goed voorbereid
zijn om deze overgang goed te laten verlopen.
Daarom houden wij een informatieavond voor
groep 8 op woensdag 31 oktober 2018
van 17.00 - 19.30 uur op de Blauwe Lijn.
Tijdens de informatie avond wordt besproken
wat de procedure in Amsterdam is voor de
uitstroom naar het voortgezet onderwijs,
waaronder informatie over de Cito eindtoets.
Daarnaast wordt ook informatie gegeven over de
schoolkeuze van uw kind. Tevens zijn de trainers
van Sitara aanwezig om meer te vertellen over de
training van Het Huis.
Deze training is speciaal gericht voor leerlingen
van groep 8.
TRAINING SOCIAAL EMOTIONEEL VAN
HET HUIS VOOR GROEP 8
HET HUIS is een preventieve aanpak specifiek
ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 8-16
jaar. In de aanpak die zich richt op het bewustzijn
en op weerbaarheid van deze kinderen staan
eigenwaarde, eigen verantwoordelijkheid en het
leren maken van de juiste keuzes centraal. HET
HUIS houdt rekening met de culturele omgeving
waarin kinderen opgroeien. Factoren als
socialisatie, maar ook de invloed van school, de
wijk en de maatschappelijke- en
sociaaleconomische positie van deze kinderen en
hun familie spelen hier een belangrijke rol.
HET HUIS heeft een diepere betekenis en wordt
daarom als metafoor gebruikt voor onze aanpak.
Net als elk huis heeft de aanpak een stevige
fundering (identiteit), muren om het geheel
overeind te houden (normen & waarden) en een
dak dat zowel mentaal als fysiek bescherming
biedt (zelfbeschikking).
De kinderen gaan samen met de ondersteuners
van HET HUIS koken en eten en zijn daarom rond
15.00 uur klaar.

Meer weten? Kijk op de website:
www.sitara.nl

SCHOOLVOETBAL
De eindstanden van de finale is bekend en onze
leerlingen hebben hun best gedaan.
De leerlingen in team Blauwe Lijn 4 uit groep 5 en
6 zijn geëindigd op de 3e plaats.
Dit was de laatste wedstrijd en hiermee ook de
afsluiting van het schoolvoetbal.
VERZUIM EN TE LAAT
Wij zien erop toe dat onze leerlingen op tijd
aanwezig zijn op school. Mocht het een keer
voorkomen dat u kind om een of ander reden
niet aanwezig is, dan verzoeken wij u dit te
melden.
Wij hebben de schooltelefoon gebruikt om
What’s Appjes te sturen naar de ouders, maar
merken toch dat wij hiermee een groot deel niet
bereiken.
Is u kind er tussen 09:15 en 09:30 uur nog steeds
niet, dan bellen wij u als ouder op.
Het is belangrijk om de lijnen tussen u als ouder
en ons als school kort te houden. In belang van
de veiligheid van onze kinderen willen wij ten alle
tijden weten waar zij zijn.
Tel: 020 690 7630
Of nu ook via WhatsApp : 0643098972
GROEP 1/2 NAAR ARTIS
De onderbouw gaat van start met het thema
‘’Sil redt het koraal’’. Om het thema goed te
beginnen gaan de groepen 1/2 naar Artis.
De leerlingen vertrekken dinsdag 30 oktober om
09.00 uur met de bus vanuit school en zijn rond
14.00 uur weer terug op school.
De weersvoorspelling voorspelt een zonnige dag,
maar houdt het toch in de gaten.

NIEUWSLIJN NR.5

PAGINA 3

FIEP GAAT VAN START
Steeds meer ouders hebben een account bij FIEP
aangemaakt en daar zijn wij erg blij mee.
FIEP zal vanaf nu geleidelijk actiever worden
ingezet en zal straks DigiDuif vervangen.
Graag vragen wij u als ouder om ook andere
ouders er aan te herinneren om FIEP te activeren.
Het zou fijn zijn als we daarin samen werken om
sneller over te kunnen naar het nieuwe platform.

Help!
Lukt iets niet? Bent u uw gegevens kwijt? Of
heeft u een praktische vraag?
Wij helpen u graag!
Vraag naar Meester Fabian (gymmeester) op
school of stuur een mail naar:
f.nieuwenhuis@deblauwelijn.nl
REKENINGNUMMER OUDERBIJDRAGE IS GEWIJZIGD
De pilot ‘’ouderbijdrage gratis met een
stadspas’’ was een doorslaand succes, daarom
gaan wij hier dit schooljaar mee door! Heeft uw
kind een Stadspas? Dan is de ouderbijdrage en
schoolreisje met de Stadspas gratis. Onze
budgetconsultant Djamilla van stichting MaDi is
dit schooljaar weer aanwezig op elke
donderdag om 13:30 uur! U kunt bij haar de
stadspas laten inscannen. Ook kan deze elke
dag bij Anissa worden gescand. Deze scan wordt
verstuurd naar de gemeente. Vervolgens zorgt
de gemeente ervoor dat het bedrag voor de
ouderbijdrage, op de rekening van de school
wordt gestort. Ook kunt u bij haar terecht voor
de sport en cultuurfonds.
Heeft u geen stadspas?
Hierbij het verzoek om tijdig de betaling te
voldoen zodat wij vorm kunnen blijven geven
aan de activiteiten voor onze kinderen. De
ouderbijdrage bedraagt 50 euro en kan worden
overgemaakt op rekeningnummer:
NL67 INGB 0007 9768 70 t.n.v. De Blauwe Lijn
te Amsterdam.
Let op: Rekeningnummer is gewijzigd!

De Blauwe Lijn
Kortvoort 61A, 1104NA Amsterdam
Telefoon: (020) 690 73 60
E-mailadres: directie@deblauwelijn.nl

11.5% van de ouders hebben al
ouderbijdrage betaald!
Ruim 22% heeft zijn stadspas al in
gescand!
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AGENDA 29 OCTOBER UNTIL 9 NOVEMBER
Maandag 29 okt.

Back to school.
Project healthy school lunch starts.
Alles apart week 3 '' The recipe ''.
Group 7 starts with '' Passport to your future dream lessons ''.
Core 3 Veilig leren lezen group 3 '' the emperor and his thousand doctors ''.
Cito test is taken from students who have had a VI or V score.

Dinsdag 30 okt.

Miss Els absent i.v. study.
Group 1 / 2A, 1 / 2C and 1 / 2B go to Artis

Woensdag 31 okt.

Miss Els absent i.v. study.
Miss Sharon stands for group 7 and master Stefan for group 6.
Information evening parents group 8 from 5 to 7 p.m.

Donderdag 1 nov.

Miss Sharon absent i.v. study

Vrijdag 2 nov.

'' Passport to your future dream '' lessons group 7.

Maandag 5 nov.

Alles apart week 4 '' The test ''.
Cito test is taken from students who have had a VI or V score.

Woensdag 7 nov.

National School breakfast for the whole school. See www.schoolontbijt.nl

Vrijdag 19 okt.

Training Social emotional of Het Huis for group 8 1st part.
'' Passport to your future dream '' lessons group 7

GROUP DISTRIBUTION IN CONNECTION WITH THE RETIREMENT OF TEACHER WOUTER
Teacher Wouter from group 6a will leave the Blue Line, we want to thank him for his employability
and wish him a nice career. To accommodate this well, we have redistributed some groups, below
you will find a new group distribution

1/2A
1/2B
1/2C
3A
3B
4A
4/5B
5A
6A
7A
6/7B
8A
8B
IB-er
Support
Gym
Administrative
support

Gamze Kilic, Marion Hamel en Rachel Wong
Sofie Tomassen en Els Wiggers
Rasha Khaled, Sandy Gerritsen, Sinnead Brouwers (zwangerschapsverlof)
Marlene Coats
Jeanette Koorndijk
Suzanne Schönhage en Wendy Francis
Iris Loods en Myrka den Rooijen
Asherinne Tjon en Merle Wisse
Judith ter Aar en Stefan Koytek
Louise Demidof en Els Ranzijn
Karin Wortelboer en Asherinne Tjon
Sem Hentzepeter
Josta Morman en Iris Loods
Sharon van der Plas en Marion Hamel
Marc Braun, Rachel Wong, Daniel van Eijden, Carolyn Muntz en Marit
Fabian Nieuwenhuis
Anissa el Khayati en Fred de Ruiter
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PARENT EVENING GROUP 8 SCHOOL EQUIPMENT
The transition from the premairy school to high
school can be an exciting moment. Of course, as a
parent, you want to be well prepared for this
transition to proceed smoothly.
That is why we have an information evening for
group 8 on Wednesday 31 October 2018
from 17.00 - 19.30 on the Blauwe Lijn.
During the information evening, the procedure
in Amsterdam for the outflow to secondary
education, including information about the final
test, will be discussed. In addition, information
is also given about the school choice of your
child. The trainers of Sitara are also present to
tell more about the training of Het Huis.
This training is specifically aimed at group 8
students.

TRAINING SOCIAL EMOTIONAL OF DE
HUIS FOR GROUP 8
HET HUIS is a preventive approach specifically
developed for children aged 8-16 years. In the
approach that focuses on the awareness and
resilience of these children, self-esteem, personal
responsibility and learning to make the right
choices are central. THE HOUSE takes into
account the cultural environment in which
children grow up. Factors such as socialization,
but also the influence of school, the
neighborhood and the social and socio-economic
position of these children and their families play
an important role here.
HET HUIS has a deeper meaning and is therefore
used as a metaphor for our approach. Just like
any house, the approach has a solid foundation
(identity), walls to keep it up (norms & values)
and a roof that offers both mental and physical
protection (self-determination).
The children will cook and eat together with the
helpers of THE HOUSE and are therefore ready
around 3 pm.
Knowing more? Look at the
website:www.sitara.nl .

SCHOOLFOOTBALL
The final rankings of the preliminaries are known
and our students have done very well.
The students in team Blue Line 4 from group 5
and 6 are on to the final against Our World.
This was the last game and with it the conclusion
of school football.

FAILURE AND TOO LATE
We ensure that our students are present in
school on time. Should it happen that your child
is not present for some reason, we ask you to
report this.
We have used the school telephone to send
What's Appjes to the parents, but notice that we
do not reach a large part of this.
If your child is still not there between 9:15 and
9:30 am, we will call you as a parent.
It is important to keep the lines between you as a
parent and us as a school short. In the interest of
the safety of our children, we want to know
where they are at all times.
Tel: 020 690 7630
Or now also via WhatsApp: 0643098972
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FIEP GOES OFF
More and more parents have created an account
at FIEP and we are very happy with that.
FIEP will gradually become more active from now
on and will soon replace Digi pigeon.
We would like to ask you as a parent to also
remind other parents to activate FIEP. It would be
nice if we work together to be able to transfer to
the new platform faster.
Help!
Will something not work? Have you lost your
data? Or do you have a practical question?
We like to help you!
Ask for Master Fabian (gymmaster) at school or
send an email.
f.nieuwenhuis@deblauwelijn.nl
ACCOUNT NUMBER PARENT CONTRIBUTION IS AMENDED
The pilot '' parental contribution free with a city pass ''
was a resounding success, which is why we are going
through this school year! Does your child have a City
Pass? Then the parental contribution and school trip
with the Stadspas is free. Our budget consultant
Djamilla of the MaDi Foundation will be present again
this school year on every Thursday at 13:30! You can
have the city pass scanned by her. It can also be
scanned by Anissa every day. This scan is sent to the
municipality. The municipality then ensures that the
amount for the parental contribution is paid into the
school's account. You can also contact her for the
sports and cultural fund.
Do you not have a city pass?
Herewith the request to pay the payment in time so
that we can continue to give shape to the activities for
our children. The parental contribution is 50 euros and
can be transferred to account number:
NL67 INGB 0007 9768 70. De Blauwe Lijn Amsterdam.

Note: Account number has been changed!

De Blauwe Lijn
Kortvoort 61A, 1104NA Amsterdam
Telefoon: (020) 690 73 60
E-mailadres: directie@deblauwelijn.nl

11.5% of parents have already paid
parental contribution!
Over 22% have already scanned
their city pass!

