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AGENDA 16 SEPTEMBER TOT EN MET 27 SEPTEMBER  

Maandag 16 sept. Start brede school activiteiten en leerlab.  

Alles-in-1 Thema Nederland Week 2:   

Ouderbijeenkomst groep 1 en 2 van 12.30-14.15 uur. 

VLL kern 1 ‘’Beestenboel’’. 

De leerlingen van groep 4a en 4/5 krijgen een speurtocht in het Koninklijk paleis op de Dam. Bus 

vertrekt vanaf school om 10.00. 

 

Dinsdag 17 sept. Ouderbijeenkomst het HUIS voor ouders van de leerlingen die de training volgen van 

groep 7 van 16.30-18.00 uur. 

 

Woensdag 18 sept. De groepen 8a, 8b, 7a en 6/7 gaan op excursie naar de Deltawerken in Zeeland. Let op!!! De 

leerlingen zijn om 18.00 pas terug. 

De leerlingen van groep 5a krijgen een speurtocht in het Koninklijk paleis op de Dam. Bus vertrekt 

vanaf school om 10.00.  

 

Donderdag 19 sept.  Bijeenkomst verteltassen van 08.30-11.00 uur met Femke en de ouderraad! Komt u ook? 

8.45 en 13.00. Rondleidng voor de ouders van groep 1-2 door de leerlingen van groep 1-2. De 

leerlingen laten de school zien aan de ouders.  

11.00 eerste vergadering van de leerlingenraad. 

18.30 GMR vergadering  

 

Vrijdag 20 sept. Zwemles voor alle leerlingen van groep 4a, 4/5b en 5a van 13.45-14.30 uur. Wij vragen de ouders 

om de leerlingen om 14.30 bij het zwembad op te halen. 

 

Maandag 23 sept. Opening Sil en Lis in het museum van 09.00-10.00 uur.  

Dinsdag 24 sept. De groepen 4a, 4/5 5a en 6a gaan op excursie de Deltawerken in Zeeland.  Kinderen zijn rond 

18.00 uur terug. Let op!!! De leerlingen zijn om 18.00 pas terug. 

13.00 start bijeenkomst het huis leerjaar 7. Let op deze leerlingen zijn pas om 15.00 uur klaar 

 

Woensdag 25 sept. Start schoolvoetbaltoernooi, u krijgt nog het speelschema.  

Donderdag 26 sept. Bijeenkomst verteltassen van 08.30-11.00 uur met Femke en de ouderraad! Komt u ook?  

Vrijdag 27 sept. Zwemles voor alle leerlingen van groep 4a, 4/5b en 5a van 13.45-14.30 uur. 

U bent van harte uitgenodigd op de receptie van de Blauwe Lijn 50 jaar 
 van 17.00-20.00 uur! 
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Inmiddels heeft u het aanmeldformulier voor leerlab ingevuld en ingeleverd. Vanaf 16 september 
bieden wij twee keer per week leerlab aan ter ondersteuning voor de leerontwikkeling van onze 
leerlingen. Iedere periode behandelen wij een ander onderwerp waar wij de leerlingen extra op 
ondersteunen. Deze periode zullen wij nog eens extra aandacht besteden aan woordenschat voor de 
groepen 6 t/m 8 en leerlab tafels voor groep 5 t/m 7. Dit omdat wij merken dat onze leerlingen daar 
toch nog extra behoefte aan hebben.   

Ook het Programma voor de eerste periode van de Brede school activiteiten is bekend en u heeft 
inmiddels uw kind al kunnen aanmelden voor een activiteit naar keuze. Als u dit gedaan heeft, krijgt u 
vanaf 10 september een bevestiging van inschrijving.  

De Brede school activiteiten vinden vanaf 16 september plaats van 14.15 tot 15.15 uur binnen de 
Kortvoort-scholen.  

Let op! Als uw kind mee doet aan leerlab kan hij/zij voor diezelfde dag dus niet deelnemen aan een 
Brede school activiteit.  Voor meer informatie kijk op : www.bredeschoolzuidoost.nl  

 
  
 
 
 

BREDESCHOOL ACTIVITEITEN EN LEERLAB 

                                   

  

 

OUDERBIJEENKOMST HET HUIS VAN SITARA VOOR OUDERS VAN GROEP 7 OP 17 SEPTEMBER   

OM 16.30 – 18.00.                           

  

 
Op 24 september zullen de startmetingen van training ‘’Van Het Huis’’ plaats vinden voor groep 7. 

Natuurlijk willen wij u als ouder ten alle tijden op de hoogte houden over de inhoud die tijdens de 

training met uw kinderen wordt besproken.  

Daarom houden wij een informatieavond voor de ouders van de leerlingen die meedoen op dinsdag 

17 september 2019 van 16.30 - 18.00 uur op de Blauwe Lijn.  

 

Wij houden er rekening mee dat u van het werk of elders komt en zullen daarom hapjes en drankjes 

serveren.  

 

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  

 

 

 50 JAAR DE BLAUWE LIJN 

                                   

http://www.bredeschoolzuidoost.nl/
http://www.sitara.nl/


  

VERTELTASSEN     

  

 
Inmiddels zijn we weer druk bezig met het maken van de verteltassen. Dit zijn educatieve tassen met leuke lees- 

en prentenboeken. Vol met verschillend speelgoed en leerzame spelletjes.  

Op elke donderdagochtend is Femke (de ouderconsulent) en de ouderraad of hulpouders aanwezig en gaan we 

samen aan de slag. 
 

Bent u nieuwsgierig en wilt u komen helpen? 

Kom dan ook!!  

 

Iedere donderdag van 8.30- 11.00 in de aula. Koffie, thee en iets lekkers aanwezig! 
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OPENING THEMA NEDERLAND 

                                   

  

 

De eerste thema van Alles-in-1 is Nederland. Op woensdag 11 september heeft de opening plaats gevonden. 

Studenten van de universitaire Pabo organiseren een science tentoonstelling in onze aula. 

Zij hebben verschillende kraampjes met wetenschappelijke proefjes gemaakt. Per klas hebben de kinderen 

kennis kunnen maken met dijken en dammen, water filteren, stromingen en veel meer!  
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Vorig week zijn we gestart met het thema Welkom PUK! 

De kinderen leren op een spelenderwijs de hoeken verkennen en het spelmateriaal. Waar ruim je 

bijvoorbeeld de blokken op, Waar kan je een puzzel of een spelletje vinden. De dagritmekaarten 

worden elke dag herhaald in de kring. De leidsters zorgen gedurende deze thema voor structuur en 

regels binnen de groep. 

 

Binnenkort zal de ouderconsulent de themaboekjes en een themabijeenkomst 

Rondom het thema voor de ouders organiseren. 

  

MAANDAG 23 SEPTEMBER BEGINNEN  DE GROEPEN 1-2 MET HET THEMA “IK BEN EEN 

KUNSTENAAR” 

 

Alles in dit thema staat in het teken van kunst. Het gaat om het ontdekken van kunst en de eigen 

creativiteit van de kinderen. 

Creativiteit doet een beroep op de zintuigen en bij uitvoering van een creatieve uiting doet het een 

beroep op de motoriek. Ook doet het een beroep op de sociaal-emotionele ontwikkeling: ik vind 

mooi wat ik mooi vind. Bij kunst mag dat. De kinderen verkennen materialen, kleuren en vormen. 

 
Het thema “ik ben kunstenaar” sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Het ontdekken van en 

de verwondering voor de omgeving is daarbij een belangrijk aspect. 

Dit thema start bij de kinderen zelf: hoe zie ik eruit, hoe kan ik bewegen en stilstaan als een 

standbeeld, welke houdingen kan ik aannemen. 

Er worden materialen verkend zoals beeldjes in alle mogelijke vormen en van allerhande 

materialen. Maar ook plastische materialen als deeg/ klei, plaksel en verf komen aan bod. 

Niet het resultaat maar het proces staat centraal in de activiteiten. 

 

 

  

 

BLAUWE BIJTJES 

                                   

  

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

                                   

  

 
Op school raken kinderen weleens iets kwijt, een ring, een oorbel, sleutels, tassen of jassen.  

Gelukkig duiken de meeste voorwerpen ook weer op bij meester Fred en juf Anissa. 

Helaas worden de spullen niet altijd weer opgehaald!  

 

Wij hebben een doos met winterjassen staan! Bent u een jas van uw kind kwijt? Kom dan langs om te 

kijken of deze er tussen zit!  

 

 

 


