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AGENDA 09 MAART TOT EN MET 20 MAART
Maandag 09 mrt.

Week van het verkeer.
Alles-apart week 8 ‘’De toneeltekst’’.
VLL kern 8 ‘’Wat kan jij’’.
Deze week GGD voor 9 jarige onderzoek.
Thema onderbouw ‘’ Lente en Sil en de beestenboel‘’.

Dinsdag 10 mrt.

Virtual Realitylessen voor groep 6, 6/7 en 7 in het kader van de week van het verkeer.
Verkeersquiz voor groep 4 en 4/5b in het kader van de week van het verkeer.
Juf Els is afwezig vandaag.

Woensdag 11 mrt.

16.00 tot 18.00 uur HDT rekenroute ( hier heeft u een brief over gehad ).

Donderdag 12 mrt.

VLL kern 9 ‘’Hoe kan dat?’’ .

Maandag 16 mrt.

Alles-in-1 Thema communicatie week 1: Taal en teken.
Thema onderbouw ‘’ De kleine bouwvakker’’.
Expeditie lekker in je vel voor groep 7.
Week van de lentekriebels.
Kanjertraining Les 10.

Dinsdag 17 mrt.

Ouderbijeenkomst Alles-in-1 thema communicatie van 13.15 -14.15 uur.

Woensdag 18 mrt.

Bedrijfsbezoek voor groep 8 ( hier krijgt u een aparte brief over).

Donderdag 19 mrt.

Ik eet het beter:
Groep 5 : Stapelgezond.
Groep 6: Over de tong.
Groep 7: Expeditie lekker in je vel.
Groep 8: Speciale lesprogramma.

Ouderbijeenkomst kriebels in je buik met Theatervoorstelling van 16.45
uur tot 18.30 uur.
Maandag 23 mrt.

Studiedag- leerlingen zijn de hele dag vrij

Dinsdag 24 mrt.

Studiedag- leerlingen zijn de hele dag vrij

CORONAVIRUS
Inmiddels is bekend dat het Coronavirus een aantal mensen in
Nederland heeft getroffen. Dit verandert echter nog niets aan het
handelingsperspectief zoals vanuit de GGD gesteld wordt. Deze is als
volgt:
Als kinderen geen klachten hebben, is het niet nodig om kinderen thuis
te houden of te weren van school of kinderopvang. Dit geldt ook als zij
in een gebied zijn geweest waar het coronavirus is vastgesteld. De GGD
volgt hierin de landelijke richtlijn van het RIVM.
Op school doen wij er momenteel alles aan om de kans op besmetting
zo klein mogelijk te houden. Zo geven wij de kinderen of ouders geen
hand meer, benadrukken wij opnieuw dat niezen en kuchen in je
elleboog kan en gebruiken wij papieren doekjes als wij onze handen
wassen.
Graag vragen wij u ook hier met uw kind over te spreken.
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THEATERVOORSTELLING VOOR OUDERS ‘’KRIEBELS IN JE BUIK’’
Praten met uw kind over seksualiteit en weerbaarheid… dat is niet
makkelijk. Hoe reageert u op lastige vragen, wat legt u uw kind uit
over het lichaam? Hoe maakt u uw kind weerbaar? Denk en lach
met ons mee tijdens een theatervoorstelling op school!
Theater groep Parel Trainingen speelt herkenbare thuissituaties uit.
De acteurs kunnen uw opvoedtips goed gebruiken! Het wordt een
leuke en leerzame bijeenkomst. Een GGD medewerker kan uw vragen
beantwoorden. Aan het einde krijgt u een boekje mee over seksuele
ontwikkeling van kinderen waarin u alles nog rustig kunt teruglezen.

Wanneer?
Hoe laat?
Waar?
Voor wie?

Donderdag 19 maart
Van 16:45 uur tot 18:30 uur, koffie & thee met iets
lekkers vanaf 17:30 uur.
Speelzaal van de Blauwe Lijn
Vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere opvoeders
van kinderen van groep 3 tot 8.

U komt toch ook?
Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld, wij hopen dan ook dat u
komt!
Geef bij Anissa telefonisch of per mail aan of u ook komt.
e-mail: a.elkhayati@deblauwelijn.nl
PS. Wij houden er rekening mee dat u mogelijk van uw werk of
elders komt en zullen daarom warme hapjes serveren.
IK EET HET BETER LESPROGRAMMA
Groep 5: De Schijf van Vijf saai? Niet met Stapel Gezond! Met dit lesprogramma voeren leerlingen van groep 5
met elkaar allerlei uitdagende opdrachten uit en ontdekken daarbij waarom de Schijf zo’n handig hulpje is. Zo
wordt zelf gezond kiezen heel vanzelfsprekend! Stapel Gezond, dat willen ze toch allemaal?!
Groep 6: Met Over de Tong ontdekken leerlingen van groep 6 van alles over smaak. Zoet, zuur, zout, bitter:
leerlingen weten deze smaken – soms letterlijk blindelings – van elkaar te onderscheiden door verschillende
producten te proeven. Zelfs umami klinkt hen niet meer vreemd in de oren! Al proevend, vergelijkend en
combinerend worden leerlingen zich bewust van wat ze eten en drinken en leren ze over de Schijf van Vijf.
Groep 7: Gaan de uitdaging aan met het geheel nieuwe programma Expeditie Lekker in je Vel: een week lang
gezond eten, bewegen en ontspannen met de hele klas! Ook individueel onderzoeken en ervaren de leerlingen
hoe ze zich lekker fit kunnen voelen, in de klas, op het schoolplein, en ook in het gezin thuis!
Groep 8: Met het lesprogramma KlasseLunch krijgen leerlingen van groep 8 plezier in het maken van bewuste
keuzes voor de middagmaaltijd. Keuzes tussen gezond of iets minder gezond, maar ook keuzes die te maken
hebben met duurzaamheid of dierenwelzijn, met cultuur of eetgewoontes, met smaak of porties. Tot slot
genieten ze met de hele groep van de gezellige KlasseLunch!
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WIJ DOEN MEE MET DE WEEK VAN HET VERKEER
2020!
De Week van het Verkeer is een activiteitenweek die bedoeld is om
kinderen, ouders en scholen extra verkeersbewust te maken en
verkeerseducatie een positieve boost te geven. Zelfstandig en veilig door
het verkeer bewegen is een vaardigheid die elk kind moet beheersen,
helemaal in een stad als Amsterdam. In deze week worden kinderen en
hun ouders nadragen dat verkeer leuk is, maar ook van levensbelang.
Bij ons op school worden de volgende lessen gegeven:
VR Les
Beleef het Amsterdamse verkeer in Virtual Reality!
Leerlingen uit groep 6 t/m 8 kunnen met een speciale app
en VR-bril leren hoe zij met verschillende verkeerssituaties om
moeten gaan.
Verkeersquiz
Wie kent de verkeersregels het beste? Tijdens een quiz strijden leerlingen
in de klas voor het winnen van een prijs. De vragen moeten beantwoord
worden door Waar(links) of Niet Waar(rechts). In groepjes beantwoorden
leerlingen de vragen. De vragen worden in de klas besproken zodat de
leerlingen snappen welke verkeersregel van kracht is.
THEMA COMMUNICATIE WEEK 1 : STATEN
ABC:
Vormen van communicatie zijn bijvoorbeeld praten, bellen, lezen, gekke bekken trekken, sms’en.
Vroeger gebruikten indianen rooksignalen om berichten door te geven.
Zag je een lange rookpluim, dan moest je bij elkaar komen.
Chinese wachters staken een vuur aan als ze een vijand zagen.
De wachters op de volgende toren zagen dat vuur.
Zij staken ook een vuur aan.
Schippers op zee zagen een vuur in de toren.
Ze wisten dan waar ondiep water was.
In Afrika gaven mensen met trommels berichten aan elkaar door.
DEF:
Iedere keer als je iets deelt met een ander, dan communiceer je. Vormen van
communicatie zijn bijvoorbeeld: praten, bellen, lezen, gekke bekken trekken, sms’en.
Vroeger gebruikten indianen rooksignalen om berichten door te geven. Verschillende
rookwolkjes vormden een boodschap. Indianen maakten ook wel tekeningen op de
bast van een boom. Die bast lieten ze door een boodschapper wegbrengen.
Chinese wachters staken een vuur aan als ze een vijand zagen. De wachters op de
volgende toren zagen dat vuur. Zij staken ook een vuur aan. Zo ging het steeds verder.
In vuurtorens werd vroeger een vuur gebrand. Hiermee werden schippers gewaarschuwd.
Later kwamen er spiegels, lenzen en een sterk zwaailicht in de toren.
In Afrika gaven mensen met trommels berichten aan elkaar door.
De trommelaars kenden wel vijfhonderd verschillende boodschappen.
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OPROEP VOOR LUIZENMOEDERS
Helaas heerst er een luizenplaag in onze kleutergroepen. Op de voordeur van de klassen wordt gevraagd
om uw kinderen thuis te controleren. Nu moet de volgende stap van het luizenprotocol worden
gehanteerd, namelijk luizenmoeders. Wij zijn dringend opzoek naar luizenmoeders die per klas alle
hoofden willen controleren. Leerlingen bij wie hoofdluis is geconstateerd moeten worden doorgegeven
aan de luizen coördinator. Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen, alleen lopen. Direct
haar-op-haarcontact is de enige manier om luizen op te lopen. De leerkrachten zullen proberen hier op toe
te zien.

Helpt u mee om hoofdluis bij uw kind te voorkomen? Meld u dan aan als luizenmoeder!

OUDERBIJDRAGE
Gelukkig hebben al meer dan de helft van onze
ouders ouderbijdrage betaald.
Maar toch is dit nog niet voldoende om een
aanbetaling te kunnen doen.
Wij hebben inmiddels al persoonlijke mailtjes en
brieven naar ouders opgestuurd. Graag vragen
wij u nogmaals om z.s.m. de ouderbijdrage te
voldoen zodat wij de aanbetaling voor het
schoolreisje en kamp rond kunnen krijgen. Doet
u dit s.v.p. vóór 23 April!

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

