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Nieuwslijn nr.6 

AGENDA 28 NOVEMBER TOT EN MET 9 DECEMBER 

Maandag 28 nov. Thema onderbouw: Lis naar de Maan, zie ouderbrief voor meer info. 

Alles-in-1 Energie week 3: Fossiele brandstoffen 

Groep 3 VLL kern 3 toetsen, herhaling en verrijking.  

Bezoek vanuit Valencia, 2 docenten lopen de hele week mee met onze collega’s. 

Leerlab technisch lezen groep 3 en 4 van 14.30-15.30 uur. 

Dinsdag 15 nov. Jongere werker Jamilla aanwezig van 13.00-17.00 uur, surprises maken. 

Groepen 5 naar het Philharmonisch orkest, leerlingen zijn voor 14.15 terug op school. 

Leerlab studerend lezen niveau 6 van 14.30-15.30 uur. 

Woensdag 30 nov. Leerlingenraad komt bij elkaar. 

Donderdag 1 dec. Topuur dansgroep 6 t/m 8 van 14.30 tot 15.30 uur in de grote gymzaal. 

Leerlab studerend lezen niveau 7 van 14.30-15.30 uur. 

Leerlab studerend lezen niveau 8 van 14.30-15.30 uur. 

Djamilla van Buurtteam aanwezig van 14.00 tot 14.30 uur aanvraag sportfonds/stadspas. 

Vrijdag 2 dec. Leerlab tafels voor groep 4 en 5 van 14.30-15.30 uur. 

Topuur Koor groep 6 t/m 8 van 14.30 tot 15.30 uur in de speelzaal. 

Jongerenwerker Jamilla aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur, surprises maken. 

Maandag 5 dec. Sinterklaasviering, leerlingen gaan gewoon tot 14.15 uur naar school.  

Alles-in-1 Thema Energie week 4: Kern- en bio-energie 

Leerlab technisch lezen groep 3 en 4 van 14.30-15.30 uur, GAAT NIET DOOR! 

Laatste week van de brede schoolactiviteiten blok 1.  
Dinsdag 6 dec. Jongerenwerker Jamilla aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur, surprises maken.  

Leerlab studerend lezen niveau 6 van 14.30-15.30 uur. 

De school wordt versierd in thema lichtjesfeest. 

Donderdag 8 dec. Topuur dansgroep 6 t/m 8 van 14.30 tot 15.30 uur in de grote gymzaal. 
Leerlab studerend lezen niveau 7 van 14.30-15.30 uur. 
Leerlab studerend lezen niveau 8 van 14.30-15.30 uur. 
Djamilla van Buurtteam aanwezig van 14.00 tot 14.30 uur aanvraag sportfonds/stadspas. 

Vrijdag 9 dec.  Jongerenwerker Jamilla aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur, surprises maken. 
Topuur Koor groep 6 t/m 8 van 14.30 tot 15.30 uur in de speelzaal. 
Leerlab tafels voor groep 4 en 5 van 14.30-15.30 uur. 

Donderdag 22 dec. Kinderen zijn om 12.00 uur vrij i.v.m. het kerstdiner. 
Kerstdiner van 17.00 tot 18.30 uur. 

 AFSCHEID JUF IVONE 

Juf Ivone heeft besloten dat zij wil stoppen op de Blauwe Lijn. Wij betreuren 
dat maar respecteren haar besluit. 
In overleg met juf Els stopt zij per 1 december aanstaande. 
Aanstaande woensdag 30 november is er tussen 13 en 14 uur voor ouders en 
leerlingen de gelegenheid om afscheid van haar te nemen in de klas. 
Juf Marion zal nu samen met juf Dewi voor groep 3a staan. 
  
Wij wensen juf  Ivone alle goeds voor de toekomst! 
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Op dinsdag 29 november bezoeken de leerlingen uit groep 5 A + B het Nederlands Philharmonisch Orkest. 

Dit repetitiebezoek vindt plaats in de NedPhO koepel aan het Obiplein 4 in Amsterdam Oost. 

De leerlingen worden met de bus opgehaald en gebracht naar het orkest. 

Het orkest repeteert tijdens het bezoek Beethove Piano concert 5 met solo, dat een paar dagen later in Het 

Concertgebouw wordt uitgevoerd. 

 

Bent u benieuwd wat de leerlingen te horen krijgen of  

wilt u uw kind hierop voorbereiden? 

Luister dan ter voorbereiding alvast een kort stukje  

van het muziekstuk op YouTube: 

 https://www.youtube.com/watch?v=3TiYGxOQDYw  

 

Het is een lang stuk, wellicht kunnen jullie een aantal  

keer een stukje luisteren, of het aanzetten tijdens dat  

de leerlingen lekker aan het spelen zijn. 

U kunt bijvoorbeeld met de leerlingen luisteren naar de sfeer van de muziek of luisteren of zij de instrumenten 

herkennen. 

 

De bus vertrekt om stipt 08.30 uur, het is belangrijk dat de leerlingen op tijd op school zijn.  

Rond 12.00 uur zijn zij terug en zullen op school verder gaan met het rooster. 

BREDE SCHOOLACTIVITEITEN  

PHILHARMONISCH CONCERT VOOR GROEP 5 

In de week van 5 december vinden de laatste activiteiten van blok 1 plaats.  

Op 23 januari begint het tweede blok, hiervoor moeten de leerlingen opnieuw aangemeld worden. 

In de week van 9 januari krijgt u een uitnodiging via Kwieb en/of op papier om uw kind aan te melden. 

Wij willen de aanmeldingen zoveel mogelijk digitaal, lukt het digitaal echt niet, vul dan het inschrijfformulier in. 

 

Helaas kunnen wij niet alle leerlingen plaatsen, omdat wij niet genoeg plekken hebben. 

Leerlingen die het vorige blok zijn aangemeld maar afgewezen, krijgen nu voorrang.  

Wij streven ernaar om de plaatsingen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. 

 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan horen wij dat graag van u!  

DOZEN SURPRISES NIET WEGGOOIEN  

De leerlingen zijn druk bezig met surprises maken. 

Sommige leerlingen doen dit samen met juf Jamina op dinsdag 

en/of vrijdagmiddag.  

Leerlingen pakken van school uit dozen om mee te knutselen, 

maar halen niet altijd ons etiket eraf. 

Vorig jaar zijn surprises op straat weggegooid waardoor de school 

een hoge geldboete heeft moeten betalen. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om te checken of er etiketten met naam 

of adres op de dozen staan? Dit geldt ook voor uw eigen adres. 

Zo helpen we elkaar een handje! 

https://www.youtube.com/watch?v=3TiYGxOQDYw
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Controleert u uw kind weleens op hoofdluis? Wij adviseren om dit 1 keer in de maand te doen of als uw 

kind meer dan gewoonlijk aan het hoofdhuid jeukt. 

Hoofdluis heeft niets te maken met schoon of vies haar maar is gewoon pech. 

Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten kammen. Elke dag, 

twee weken achter elkaar met een netenkam. Als je het haar met azijn nat maakt dan laten de neten 

los en kan je makkelijker kammen. Ook kan je een luizenshampoo gebruiken, maar ook dan moet je 

goed blijven kammen. 

 

Meer informatie? Kijk op www.rivm.nl/hoofdluis , er staan ook video’s bij hoe je hoofdluis kan 

behandelen.   

 

HOOFDLUIS 

BEN JE JARIG DAN KRIJG JE EEN BOEK CADEAU! 

Boeken lezen vergroot de belevingswereld van de  

leerlingen en de woordenschat. 

Lezen verruimt ons denken, leert ons om anderen beter  

te begrijpen en vergroot ons welzijn. Juist daarom is  

inzetten op leesbevordering zo belangrijk. 

 

Alle leerlingen op de Blauwe Lijn mogen op hun verjaardag 

een boek uitkiezen als cadeau. 

Zo maken wij lezen nog veel leuker!  

 

Gebruikt u de bibliotheekpas om boeken te lenen? 

Samen werken wij aan een beter toekomst voor onze leerlingen! 

SINTERKLAASVIERING  

Ooowh kom er eens kijken….. 

 

De Sint is weer in het land en dat wordt gevierd. Dit jaar komt de Sint 
niet in een kunstzinnige vertoning maar met een raket! 
Hoe gaaf is dat!  
De leerlingen zijn al bezig met de voorbereiding van het strooigoed, 
namelijk.. pepernoten bakken!!! Dit doen zij samen met de lieve 
ouders, juf/meester en de ouderraad. Ook mogen de leerlingen tot en 
met groep 4 hun schoentje zetten… zijn zij lief geweest…?  
 
Op 5 december beginnen de leerlingen in de klas. Daarna verzamelen 
wij ons in de aula om de Sint te verwelkomen om 08.45 uur. 
Vervolgens gaat de Sint de klassen rond met cadeautjes!  
 
De leerlingen uit de bovenbouw hebben lootjes getrokken en zullen 
een mooie surprise maken. Na het verwelkomen van de Sint hebben 
zij een eigen programma in de klas. Met lekkere pepernoten, 
speculaas, koekhappen, gedichtjes voorlezen en natuurlijk de 
surprises uitpakken!  
 
De schooldag duurt tot 14.15 uur. Let op: Leerlab technisch lezen 3/4 

gaat NIET door.  

http://www.rivm.nl/hoofdluis
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THEMA ALLES-IN-1 ENERGIE WEEK 3: FOSSIELE BRANDSTOFFEN 

Info: Fossiele brandstoffen 

Fossiele brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan. 

Steenkool, aardgas en aardolie zijn fossiele brandstoffen. 

De voorraden van fossiele brandstoffen raken langzaam op. 

Steenkool is miljoenen jaren geleden uitstaan uit lagen aarde van 

rottende bladeren en dode bomen. 

De onderste lagen werden steeds harder samengedrukt. 

Als de steenkool diep in de grond zit, wordt er een mijn gemaakt. 

Aardolie is ontstaan uit miljarden dode zeediertjes. 

Ze vielen op de bodem en stapelden zich op. 

Door lagen grond werden ze samengedrukt en verwarmd. 

Landen met aardolie zijn heel erg rijk. 

Nederland haalt aardgas uit de bodem van de Noordzee. 

Gas wordt gebruikt voor de verwarming van de huizen, om warm 

water te maken en om te koken. 

Aardgas kun je goed vervoeren door pijpleidingen. 

Alleen BC:  

Als je fossiele brandstoffen verbrandt, krijg je veel energie. 

Het afval bestaat uit roet en gassen. 

De gassen zorgen voor het broeikaseffect. 

Ze vormen een soort deken om de aardbol, waardoor de aarde 

langzaam warmer wordt. 

Alleen C:  

Aardolie wordt gebruikt om benzine, diesel en kerosine van te maken. 

Maar ook voor medicijnen, plastic, asfalt, lego en schoenen. 

Een raffinaderij is een fabriek waar van aardolie benzine, diesel en 

kerosine gemaakt wordt.  

De aardolie wordt met zeeschepen aangevoerd. 

Extra Info: Tankstations 

Bij een tankstation kun je benzine, diesel en lpg tanken. 

Met tankwagens worden deze brandstoffen van de raffinaderij naar 

het tankstation gebracht. 

De brandstoffen zijn gemaakt van aardolie. 

Als je benzine tankt, komen er ongezonde benzinedampen vrij. 

De zuiger in het tankpistool zuigt de damp weg. 

Op het tankstation mag je niet roken of vuur gebruiken. 

Je mag ook niet mobiel bellen. Een kleine vonk kan een explosie geven! 

Steenkool 

Asfalt 

Zeediertjes 

Brandstoffen 


