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AGENDA 24 FEBRUARI TOT EN MET 06 MAART  

Maandag 24 feb. Terug op school. 

Deze week rapportgesprekken op afspraak. (En Inschrijven voor FIEP). 

Ajax Clinics groep 6 t/m 8. ( hier heeft u een brief over gehad ). 

Alles-in-1 Thema Middeleeuwen week 5: Staten.  

VLL kern 8 ‘’Wat kan jij’’. 

Thema onderbouw ‘’ Sil en de beestenboel‘’. 

 

Dinsdag 25 feb. Rapportgesprekken op afspraak. (En Inschrijven voor FIEP). 

Hermitage groep 4a en 4-5b, leerlingen moeten 08.15 uur op school zijn. 

Start DKJL voor groep 6-7b en 7a, zie toelichting voor meer informatie.  

 

Woensdag 26 feb. Rapportgesprekken op afspraak. (En Inschrijven voor FIEP). 

Hermitage groep 5a, leerlingen moeten 08.15 uur op school zijn. 

Juf Merle staat voor groep 7a. 

 

Donderdag 27 feb. Rapportgesprekken op afspraak. (En Inschrijven voor FIEP). 

Hermitage groep 6a en 6b, leerlingen moeten 08.15 uur op school zijn. 

Instroommoment nieuwe kleuters. 

 

Vrijdag 28 feb. Rapportgesprekken op afspraak. (En Inschrijven voor FIEP). 
Afsluiting Thema Middeleeuwen.  

 

Maandag 02 mrt. Alles-apart week 7 : Het dagboek. 
Les 9 Kanjertraining groep 1 t/m 8.  

Tweede Kamerleden van D66 op de Blauwe Lijn.  

 

Dinsdag 03 mrt. Oudermiddag Mediawegwijs van 17.00 tot 18.00 uur. 
Juf Els afwezig. 

 

Donderdag 05 mrt. DeLaMar theater ‘’ Family First’’ groep 8a+b en 4-5b. 
Groep 1 t/m 3 gaan naar Artis. ( hier heeft u een brief over gehad ). 

 

Vrijdag 06 mrt. DKJL les 2 voor groep 6-7b en 7a. 
Technieklessen groep 7 door FAWAKA ondernemer school.  
Kinderdisco vanaf groep 6 van 18.00 tot 20.00 uur.  
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Nieuwslijn nr.11 

HERMITAGE GROEP 4 T/M 6B 

Op dinsdag, woensdag en donderdag gaan de leerlingen uit leerjaar 4,5 

en 6 naar de Hermitage Amsterdam tentoonstelling ‘’Juwelen’’.  

 

Zij zullen kennismaken met keizerinnen Anna, Elisabeth en Catharina 

de Grote, maar ook de grootvorsten, tsarina’s en adellijke fashionista’s 

uit de negentiende en vroege twintigste eeuw. Bij bals en partijen 

droegen zij de meest schitterende kostuums. Daar kozen ze juwelen bij 

die hun identiteit, smaak, afkomst en rijkdom toonden.  

 

De leerlingen worden om 09.00 uur verwacht in de hermitage vlakbij 

de Waterlooplein, het is dus erg belangrijk dat wij op tijd vertrekken.  

Zorg er voor dat uw kind 08:15 uur op school is, de groepen zullen dan 

meteen vertrekken!  

Zij zijn rond 13.00 uur weer terug op school 
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THEMA MIDDELEEUWEN WEEK 5 : STATEN 

ABC: 

Nederland is een koninkrijk met aan het hoofd een koning of koningin. 

Samen met de regering regeert hij/zij ons land. 

De regering bestaat uit ministers en de minister-president heeft hierover de leiding. 

In de middeleeuwen bestond Nederland uit heel veel kleine landjes. 

De meeste landjes waren van de Duitse koning. 

Elk landje had zijn eigen baas: een graaf, een hertog of een bisschop. 

Alleen de Friezen regelden hun zaakjes zelf. 

De graven, bisschoppen en hertogen maakten veel ruzie. 

Ze wilden allemaal een groter gebied. 

Tussen 1400 en 1500 kwamen veel landjes in het bezit van hertogen. 

Ze wilden van alle landjes één geheel maken. 

Pas na 1500 werden de zeventien landjes één geheel. 

Het werden zeventien gewesten van Nederland. 

 

Groep 6/7b en 7a zijn gestart met het project ‘Discussiëren Kun 
Je Leren’. Dit project zet in op het versterken van de mondelinge 
taal, maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar en biedt 
kinderen en jongeren (6 tot 26) een podium om hun stem te 
laten horen. 

Discussies tussen en met kinderen en jongeren zijn vaak 
verrassend en spontaan. Maar kunnen ook lastig zijn. Doordat 
het onderwerp gevoelig ligt, doordat kinderen moeite hebben 
met de Nederlandse taal, doordat kinderen graag willen praten 
maar vergeten te luisteren of doordat discussie kan leiden tot 
ruzie.  

DKJL helpt leerkrachten, leerlingen en ouders de vaardigheden 
rondom discussiëren onder de knie te krijgen. Aan de hand van 
actuele thema’s worden leerlingen op een speelse en 
constructieve manier discussievaardigheden bijgebracht. 

De komende weken zullen de groepen iedere dinsdag een gastles 
krijgen om deze competenties te ontwikkelen. 

Uit beide klassen mag de leerling die het beste kan discussiëren 
deelnemen aan de debatbattle.  

  

DISCUSSIËREN KUN JE LEREN 

 

AFSLUITING THEMA MIDDELEEUWEN 

Vrijdag 28 februari sluiten wij het thema middeleeuwen af.  

Wij houden een middeleeuwse markt in circuitvorm. 

De leerlingen gaan volgens schema langs verschillende klassen waar leuke 

middeleeuwse activiteiten zullen plaatsvinden. Zo zullen zij een heksendrankje 

maken, meedoen aan een riddertoernooi, quizspelletje spelen om hun 

middeleeuwse kennis te testen en een middeleeuwse katapult maken.  
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KANJERTRAINING LES 7 : GEVOELENS RADEN 

                                   

  

 

Deze leskern gaat over het kunnen zien van gevoelens. Kan je van anderen altijd zien hoe iemand zich 

voelt? En wat als je ergens mee rond loopt waar je een vervelend gevoel van krijgt? Groep 6a heeft er 

goed over nagedacht en kunnen steeds beter situaties inschatten en toepassen. Hieronder een aantal 

opdrachten die zij hebben uitgevoerd. 

 

DELAMARTHEATER                                

   

  

 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen van Amsterdam Zuidoost kennis maken met rolemodels 

in de kunst en een speciale dag meemaken in één van de mooiste theaters van Amsterdam, 

Delamar. 

Donderdag 5 maart vertrekken die leerlingen uit groep 4-5b en 8a+b om half 9 van school en zijn 

rond 13.00 uur weer terug op school. 

 

Ook dit jaar gepresenteerd door Howard Komproe, kijken we samen naar de voorstelling ‘Family 

First” gemaakt en uitgevoerd door een groep enthousiaste jonge acteurs uit Zuidoost. We zullen 

een short movie bekijken en er wordt natuurlijk gedanst. Kortom, alle ingrediënten om er een 

feestje van te maken! 

 

Lijkt het u leuk om mee te gaan als begeleider? Geef het aan bij de leerkracht van uw kind. 

Geef u kind geen eten en drinken mee, er mag niet gegeten of gedronken worden in de zaal. 
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DE BLAUWE BIJTJES 

                                   

  

 
De peutergroepen zijn gedurende 4 weken met thema knuffels bezig. U kunt leuke thuisactiviteiten 

rondom het slapen gaan doen met uw kind. Een boekje voorlezen, sfeerlamp, pyjama, tanden poetsen. U 

kunt ook denken als u kind gaat logeren wat je dan mee neemt in de koffer. Tandenborstel, een 

knuffelbeer, pyjama en een voorleesboekje.  

 

Namens de peuterjuffen 

 

OUDERBIJDRAGE                     

  

 
Binnenkort zullen er opnieuw persoonlijke brieven 

de deur uit gaan. Heeft u nog geen ouderbijdrage 

betaald? Dan kunt u een brief verwachten.  

De ouderraad moet de gelden van de begroting 

rond zien te krijgen. Ons doel is om uiterlijk begin 

april alle betalingen binnen te hebben. Op deze 

manier kunnen wij het schoolreisje en kamp op 

tijd aanbetalen.  

 

De ouderbijdrage bedraagt 50 euro en kan 

worden overgemaakt op rekeningnummer: 

NL47 INGB 0009 2164 05 t.n.v. Beheer 

ouderraadsgelden de Blauwe Lijn. 

 

Vergeet de naam en klas van uw kind niet bij de 

omschrijving te vermelden. 

De Blauwe Lijn 

Kortvoort 61A, 1104NA Amsterdam 

Telefoon: (020) 690 73 60 

E-mailadres: directie@deblauwelijn.nl 
 


