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AGENDA 31 AUGUSTUS TOT EN MET 11 SEPTEMBER    

Maandag 31 aug. Deze week start- en rapportgesprekken, u heeft hiervoor een uitnodiging gekregen. 

Brede school en Leerlab formulieren inleveren bij de leerkracht van uw kind s.v.p. 

Alles-in-1 Thema Europa 

VLL kern 1: Beestenboel 

Thema onderbouw: Sil-kleutervlog. 

Kanjertraining Les 1. 

Deze week LAT toets groep 8. 

   

Dinsdag 01 sept. Jongere werker Jahmilla is elke dinsdagmiddag aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur.    

Woensdag 02 sept. VLL kern 1: Beestenboel.    

Donderdag 03 sept. Kick-off op het schoolplein met Edwin van de Sar van 08.30 tot 09.15 uur. 

Alle leerlingen van groepen 3a, 3b, 4a en 4/5 komen als het kan op de fiets naar 

school 
Streetwise programma voor groep 1 t/m 8. Zie toelichting op blz.2 

   

Vrijdag 04 sept. Start Topuur Lego challenge. Alleen de kinderen die een bevestigingsformulier hebben gekregen. 
Juf Els afwezig. Jongere werker Jahmilla is elke vrjdagmiddag aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur. 

   

Maandag 07 sept. Brede schoolactiviteiten en leerlab gaan van start!    

Dinsdag 08 sept. Leerlab woordenschat niveau 1,2,3 en NT2. 

Opening Thema Europa met Quiz. 

   

Woensdag 09 sept. Leerlab Tafels. 

Startvergadering leerlingenraad. 

Faalangsttraining Bibber de baas van 12.30 tot 14.00 uur, let op alleen als u een uitnodiging heeft 

gehad. 

   

Donderdag 10 sept Leerlab woordenschat niveau 1,2,3 en NT2.    

Vrijdag 11 sept. Start schoolzwemmen leerjaar 4, let op: 14.45 uur ophalen bij het Bijlmer bad of 15.15 uur op 

school. 

Topuur Lego Challenge van 14.30 uur tot 15.30 uur. 

   

   

 

31-08-2020 

Nieuwslijn nr.2 

 

FIETSENDIEVEN ALLERT 
Momenteel zijn er groepjes jongeren op pad die op fietsenjacht gaan. Zij wachten kinderen op en 
pakken dan hun fiets af. Op school en rondom het schoolplein staan wij met meerdere collega’s 
buiten en proberen erg alert te zijn om zulke voorvallen onder onze toezicht te voorkomen. 
Geef uw kind geen fiets mee als niet nodig is. Komt uw kind wel met de fiets naar school, zorg dan dat 
hij/zij op tijd naar huis gaat. Vermijd afgelegen steegjes en fiets zoveel mogelijk op de hoofdstraat. 
 
Wij hebben dit met het team besproken en zullen er extra alert op zijn.  
Met de Gemeente zijn wij in overleg om jongerenwerkers rondom de school te krijgen die toezicht 
houden van 14.15 tot 14.45 uur.  
 
Ziet u iets verdachts? Geef het aan ons door!  
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KICK-OFF MET EDWIN VAN DE SAR 03-08-2020 
 

                                 

  

 

De Edwin van der Sar Foundation is samen met ANWB Streetwise vorig jaar het fietshelmenproject 

gestart. Middels de lessen ontvangen alle kinderen van groepen 1 t/m 8 verkeerseducatielessen, om 

zo veilig de weg op te gaan. Vorig jaar december heeft de Foundation een donatie ontvangen van de 

ABA (de Ajax Business Associates), met als doel om kinderen/leerlingen in de omgeving van 

Amsterdam van gratis ANWB Streetwise les te voorzien en gratis fietshelmen voor kinderen van 

groepen 3 en 4 uit te delen om ze zo een handvat te geven om veilig naar school te fietsen. 

Donderdag 03 september vind er een kick off plaats op het schoolplein met Edwin van de Sar. 

Graag willen wij u allen op het hart drukken om de corona maatregelen in acht te blijven nemen. 

Het is niet toegestaan om het schoolplein te betreden en houdt u 1.5 meter afstand aan. 

De Kick off zal van 08.30 tot 09.15 plaats vinden. Alleen groep 3a, 3b en 4a is hierbij aanwezig en 

het is fijn als de leerlingen op de fiets naar school komen! 

 

De overige groepen krijgen andere lessen aangeboden: 

 

Groep 1 en 2: Toet toet 

Voor deze groepen staan twee onderwerpen centraal: het herkennen van verkeersgeluiden en het 

oefenen met oversteken. 

Daarnaast leren kinderen hoe belangrijk het is om een autostoeltje en autogordel te gebruiken. 

 

Groep 3 en 4: Blik en klik 

Wat kunnen kinderen zelf doen om hun veiligheid in het verkeer te vergroten? Bij Blik en klik wordt 

de nadruk gelegd op de actieve verkeersveiligheid, veilig oversteken en de noodzaak van het gebruik 

van autogordels. Het dragen van een fietshelm is een vast onderdeel. De kinderen krijgen allemaal 

een eigen fietshelm en komen op de fiets naar school.  

 

Groep 5 en 6: Hallo auto 

Dit onderdeel gaat over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op de remweg. 

Kinderen nemen plaats op de bijrijdersstoel van een elektrische ANWB-lesauto en mogen zelf 

remmen. De auto is elektrisch om de kinderen bewust te maken dat je op het verkeer niet alleen af 

kan gaan op je gehoor.  

 

Groep 7 en 8: Trapvaardig 

Voor deze groepen zijn fietsbeheersing en gevaarherkenning d.m.v. een fiets parcours van belang, 

omdat kinderen bijna naar het voortgezet onderwijs gaan. Bij trapvaardig wordt klassikaal aandacht 

besteed aan gedragsbeïnvloeding.  

 



 

 

.   

LEERLABS EN BREDESCHOOLACTIVITEITEN                     

     

  

 

De brieven voor de brede schoolactiviteiten en leerlabs zijn al de deur uit. Vul het aanmeldformulier in 

en stuur dit met uw kind mee. 

Vanaf 07 september gaan de brede schoolactiviteiten en leerlabs van start. 

De leerlabs woordenschat niveau 1, 2, 3 en NT2 is op dinsdag en donderdag van 14.30 tot 15.30 uur. 

Leerlab tafels is iedere week op de woensdag van 14.30 tot 15.30 uur. 

Topuur lego challenge is op vrijdag van 14.30 tot 15.30 uur. 

 

Let op: Als u geen bevestiging brief heeft gehad dan doet uw kind niet mee. Het aanmeldformulier is 

nog geen inschrijving! 

Leerjaar 4 kan door zwemles niet mee doen met Topuur lego challenge. Zij zullen een aparte topuur 

krijgen.  

U ontvangt hier in de loop van de week een uitnodiging voor.  

 

U mag uw kind ook online aanmelden voor de brede schoolactiviteiten, kijk op: 

 

http://bredeschoolzuidoost.nl/  
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