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(Flexibele) Schoolvakanties 2020-2021
Flexibele Herfstvakantie

Maandag 12 oktober

-

vrijdag 16 oktober

Kerstvakantie

Vrijdag 18 december

-

vrijdag 1 januari

Flexibele Voorjaarsvakantie

Maandag 22 februari

-

vrijdag 26 februari

Flexibele Meivakantie

Maandag 3 mei

-

vrijdag 14 mei

Flexibele Zomervakantie

Maandag 12 juli

-

vrijdag 16 juli

Zomervakantie

Maandag 19 juli

-

vrijdag 13 augustus

Flexibele zomervakantie

Maandag 16 augustus

-

vrijdag 20 augustus

Studiedagen en vrije dagen
Maandag 19 oktober

Studiedag, leerlingen hele dag vrij

Woensdag 18 november

Studiedag, leerlingen hele dag vrij

Vrijdag 18 december

Studiedag, leerlingen hele dag vrij

Vrijdag 19 februari

Studiedag, leerlingen hele dag vrij

Donderdag 18 maart

Studiedag, leerlingen hele dag vrij

Vrijdag 19 maart

Zonova-Studiedag, leerlingen hele dag vrij

Maandag05 april

Tweede paasdag, iedereen vrij

Dinsdag 27 april

Koningsdag, iedereen vrij

Donderdag 13 mei

Hemelvaartsdag

Maandag 24 mei

Tweede Pinksterdag, iedereen vrij

Vrijdag 9 juli

Studiedag, leerlingen hele dag vrij

Leerkracht

Groep 1/2a

Juf Judith ter A., juf Rachel Post en meester
Daniel

Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a
Groep 4/5b
Groep 5a
Groep 6a
Groep 6/7b
Groep 7a
Groep 8a
Groep 8b
Gym
Directrice
MT
Ondersteunend personeel
IB-er
Office manager
Conciërge
Brede school coördinator (14:00-16:00)

Juf Ivonne, juf Shirley en juf Rachel W.
Juf Sofie, juf Kana en juf Sinead
Juf Marlene
Juf Jeanette en juf Merle
Juf Gamze en juf Josta
Meester Arjan en juf Judith H.
Juf Mirka en juf Judith H.
Juf Asherinne
Juf Louise en juf Josta
Meester Mart
Meester Sem en juf Sanna
Meester Hidde
Juf Lisette en meester Sem
Juf Els
Juf Els, meester Sem en juf Sharon
Meester Marc
Juf Sharon en Juf Marion
Juf Anissa en juf Judith K.
Meester Fred
Juf Jeanette

Leerkracht ondersteuning i.v.m. passend
onderwijs 8:00-14:00

Meester Daniel, juf Carolyn, juf Sinead, juf
Rachel W., juf Marjolein, juf Josta, juf Jeanette
en meester Marc

Logopedie
Ouder Kind adviseur
Tandarts 2x per jaar controle

Marije van den Bosch
Natasja Sabajo
Dr. C. Tan

Stagiaires LIO
Vrije universiteit PABO

Gymrooster:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Kleutergym

Groep 3a

Kleutergym

Kleutergym

Kleutergym

Kleutergym

Groep 3b

Kleutergym

Groep 6a

Peutergym

Groep 6a

Groep 4a

Groep 4a

Groep 6/7b

MRT/Extra gym

Groep 7a

Groep 4/5b

Groep 4/5b

Groep 7a

MRT/Extra gym

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

MRT/Extra gym

Groep 8a

Groep 5a

Groep 5a

Groep 3b

Pauze

Groep 8b

Groep 8a

Groep 6/7b

Groep 3a

Schoolzwemmen

Opruimen en
omkleden

Groep 8b

Opruimen en
omkleden

Opruimen en
omkleden

Schoolzwemmen

De leerlingen van leerjaar 4 krijgen één keer per week zwemles. Deze lessen vinden plaats in het
Bijlmerbad.
De leerlingen lopen vanuit school onder begeleiding van de leerkrachten en ouders naar het
zwembad. Aan het begin van het schooljaar vragen wij uw toestemming om leerlingen op de
fiets naar school te laten gaan op de zwemdag. Ook verzoeken wij u vriendelijk om de leerlingen
na de zwemles direct bij het zwembad op te halen of van daaruit naar huis te laten gaan.
De zwemlessen zijn verplicht. In september beginnen de lessen voor de kinderen uit leerjaar 4.
De zwemles is dit schooljaar op vrijdagmiddag van 13:45 tot 14:30 uur.
De meisjes hebben nodig: een zwempak, schoon ondergoed, een handdoek en eventueel
slippers. De jongens hebben nodig: een zwembroek (geen boxershort), schoon ondergoed, een
handdoek en eventueel slippers. Wilt u de kinderen geen kostbare sieraden of geld meegeven?
Bij slecht weer hebben de kinderen een regenjas en hoofdbedekking nodig.

Communiceren met onze
ouders doen wij met Fiep!

Fiep is een gratis app die u kunt
gebruiken op uw smartphone, tablet of
computer. Met deze app kunt u o.a. meldingen
ontvangen van onze school, u inschrijven voor
oudergesprekken, deelnemen aan activiteiten,
berichten liken en reageren en fotoalbums bekijken.
Het gebruik van Fiep heeft als doel de communicatie met u als
ouder te optimaliseren. De foto’s en berichten zijn alleen te zien
voor de ouders/verzorgers waarvoor de inhoud bedoeld is,
de privacy van uw kind staat voorop!

Wat moet u doen?

De Fiep app is heel eenvoudig in gebruik te nemen.
Stap 1: Download de Fiep app op uw telefoon via de App Store (Iphone) of
Google Play (Android).
IOS: https://itunes.apple.com/nl/app/ziber-fiep/id1317016199?mt=8
ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ziber.apps.fiep&hl=en_US
Stap 2: Maak in Fiep een account aan (registeren) en activeer deze via uw e-mail.
Stap 3: Activeer Fiep met de unieke code die u van ons ontvangt via brief of e-mail.

Vragen of opmerkingen?

Voor meer informatie over deze nieuwe, handige app gaat u naar: www.edu.ziber.nl/fiep
Heeft u nog vragen over het gebruik van de app? Kijk op www.support.ziber.nl of neem contact
op met Anissa el Khayati a.elkhayati@deblauwelijn.nl – tel: 020-6907360

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam investeert in een gezonde leefstijl voor alle Amsterdamse kinderen.
Met het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht zet de gemeente zich samen met
partners nog sterker in om kinderen op gezond gewicht te krijgen en te houden. Scholen zijn
van grote waarde voor het bereiken van deze ambitie, de Blauwe Lijn doet daar aan mee!
Jump-in is het programma dat scholen helpt om optimaal bij te dragen aan gezonde voeding en
beweging van hun leerlingen en zo overgewicht te voorkomen.

Amsterdamse doelen Gezond Gewicht

Gezond gedrag, gezonde voeding, gezond bewegen en een gezonde omgeving moet de
normale situatie zijn voor alle Amsterdamse kinderen. Om dit te bereiken heeft het programma
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht in overleg met experts uit verschillende disciplines 8
Amsterdamse doelen Gezond Gewicht voor gezonde scholen geformuleerd om zo een gezonde
leefstijl bij kinderen te bevorderen. Deze doelen zijn het uitgangspunt van Jump-in:
1. Gezondheid staat permanent op de agenda
2. De school en ouders zetten zich samen in voor gezond gedrag van kinderen
3. De school brengt een gezond voedingsbeleid consequent in de praktijk
4. Er is voldoende gymles door een vakleerkracht
5. De school stimuleert actief buitenspelen
6. De school stimuleert sport- en beweegdeelname
7.	De school signaleert tijdig kinderen met motorische achterstanden en zorgt voor passende
begeleiding
8.	De zorgstructuur en verwijzing naar passend aanbod voor kinderen met over- of onder
gewicht is adequaat

Gezonde school, schoolfruit en
een gezonde schoollunch

Het is lekker en gezond. Op dit moment eet maar 2% van de
Nederlandse kinderen genoeg groente. Een kwart krijgt elke dag
twee stuks fruit. De porties vergroten is gemakkelijk en levert gezondheidswinst op. Een goede eerste stap is: vaker fruit en groente op school.
Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis ook vaker voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente
dan voorheen. 80% van de ouders vindt schoolfruit prettig.
Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is het gemakkelijk om het schoolfruit
beleid uit te leggen.
Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting.
Dat geldt voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor
een aantal importproducten, zoals bananen en sinaasappels.
Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over
de verschillende soorten fruit en groente.
Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen
te zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen
meekrijgen dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te
snoepen en snacken.
Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten:
zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.

We werken op school met de volgende afspraken:

•	Bij het ‘tussendoortje’ eten we alleen een stukje fruit, wat groente of een boterham: graag
bruinbrood.
• Als we dorst hebben, drinken we water.
• Tussen de middag eten we bruinbrood, fruit en/of groente.
•	Trakteren: in de klas trakteren we op één ding, dit hoeft niet groot te zijn. Als de kinderen op
een uitdeelzak (met meerdere dingen) trakteren kiezen we één ding voor in de klas, de rest
gaat mee naar huis. Graag een zo gezond mogelijke traktatie.
Dit zijn de afspraken op school. We vragen de ouders om hieraan mee te werken.

Ouderbijdrage en Stadspas

Elk jaar krijgt u van de ouderraad een brief over de ouderbijdrage. Deze vrijwillige bijdrage
wordt geïnd en beheerd door de OR. Het geld is noodzakelijk om activiteiten mogelijk te maken
die niet vanuit het schoolbudget kunnen worden bekostigd, maar wel belangrijk zijn voor de
ontwikkeling van het kind of voor de sociale cohesie binnen de school. Voor later instromende
kinderen worden aangepaste bedragen gehanteerd.
Met de ouderbijdragen kunnen wij veel leuke en interessante activiteiten organiseren voor kinderen in alle groepen op school. U kunt hierbij denken aan:
• Extra onderwijsactiviteiten (crea);
• Vieringen (Pasen, Kerst, Sinterklaas);
• Sport- en spelactiviteiten;
• Informatiebijeenkomsten voor ouders/ verzorgers.
• Schoolreisje
De ouderbijdrage is voor dit jaar vastgesteld op € 55,- (inclusief schoolreisje). Voor de leerlingen
van groep 8 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 30,- (Dit omdat deze groep niet op schoolreis
gaat maar voor een paar dagen op kamp). Voor het meerdaagse schoolreisje van groep 8 krijgt
u een aparte rekening. Voor het meerdaagse schoolreisje van groep 8 krijgt u een aparte rekening, u heeft de mogelijkheid om deze gespreid te betalen.
U kunt de verplichte en vrijwillige ouderbijdrage bij voorkeur storten op rekeningnummer:
NL47INGB0009216405 t.n.v. Beheer ouderraadsgelden de Blauwe Lijn.

Let op! Wilt u de voor– en achternaam en de groep van uw kind vermelden in de omschrijving.
Heeft u een stadspas? Dan kunt u deze laten inscannen op school, de ouderbijdrage is daarmee
gratis.
Wilt u de ouderbijdrage op school betalen, dan kan dat bij de Office Managers.
Wilt u de ouderbijdrage in termijnen betalen? Vraag naar de mogelijkheden!
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Brede school activiteiten

De activiteiten van de Brede school Zuidoost vinden plaats in en in de omgeving van de brede
school. Soms wordt samengewerkt in een cluster van scholen. Dan kunnen ook kinderen van
andere scholen meedoen aan de activiteiten. Door de activiteiten op en rond de eigen school te
organiseren zijn alle activiteiten voor iedereen goed bereikbaar. Inschrijven en meedoen kan als
je leerling bent van één van de Brede Scholen.

Aanbod

Het aanbod in de Brede School is er op gericht zoveel
mogelijk kinderen met zoveel mogelijk verschillende
activiteiten te laten kennismaken. Daarmee krijgen kinderen de
kans te ontdekken waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden en waar
zij zich verder in zouden willen ontwikkelen. Dit heet ook wel brede talent
ontwikkeling. Dit schooljaar biedt de Blauwe Lijn twee extra brede school
activiteiten, deze zijn alleen voor de leerlingen van de Blauwe Lijn en worden
topuur genoemd.

Aanmelding

De school (of het cluster) stelt het programma samen en kinderen kunnen zich online of
via de eigen school aanmelden. Iedere school heeft een brede schoolcoördinator. Die houdt
bij wie zich inschrijft en plaatst de kinderen bij de activiteiten. De brede school coördinator
houdt een oogje in het zeil, stimuleert deelname en houdt bij of iedereen er elke les is. Want
inschrijven en meedoen betekent ook alle lessen aanwezig zijn!

Duur

Een activiteit duurt ongeveer tien schoolweken; soms iets langer, soms iets korter. In de
vakanties en in het weekend is de school dicht en zijn er geen activiteiten. Per schooljaar zijn er 3
perioden van ongeveer tien weken. De lessen duren maximaal een uur.
De twee extra activiteiten die de Blauwe Lijn aanbiedt worden verdeeld in 4 blokken over de
periode 28 augustus 2020 tot 8 juli 2020.

Deelname

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Stadsdeel en schoolbesturen vinden het belangrijk
dat iedereen mee kan doen. Deelnemen kan alleen als ouders daar toestemming voor geven en
als iedereen zich aan de spelregels houdt.

Leerlab

Wij bieden twee keer per week leerlab aan ter ondersteuning voor de leerontwikkeling van
onze leerlingen. Vanaf 7 september zullen wij de leerlabs inzetten ter ondersteuning op
woordenschat voor de groepen 4 t/m 8.
Voor de schoolverlaters groep 8 hebben wij een speciaal programma ontwikkeld: overstap
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Let op! Als u kind mee doet aan leerlab kan hij/zij voor diezelfde dag dus niet deelnemen aan
een Brede school activiteit.

Voorschool de Blauwe Bij
Aanmelding

Uw kind kan naar de voorschool als hij/zij tussen de 2 en 4 jaar is.
Op de voorschool spelen en leren kinderen met elkaar. Ze oefenen
met taal, ze zingen, tekenen en bewegen. Hiermee bereidt uw kind
zich voor op de basisschool. Onze locatie is gevestigd in basisschool
de Blauwe Lijn, waar wij nauw mee samenwerken. Zo raakt uw kind
al vertrouwd met het gebouw, de kinderen en de leerkrachten en
is er een soepele overgang naar school. U kunt uw kind zelf online
inschrijven bij Swazoom. Inschrijven is vrijblijvend en kan vanaf de
geboorte van uw kind.

Aanmelden kan via:

Website: www.swazoom.nl/inschrijven
Telefoon: 020- 569 68 14
E-mail:
kinderopvang@swazoom.nl

Erkende VVE-programma

Voorschool de Blauwe Bij maakt gebruik van een erkende VVE-programma genaamd Uk en Puk.
Dit is een hulpmiddel om de kinderen een fijne en leerzame tijd te bieden. Er zijn wisselende
thema’s, zoals ‘wie ben ik’, de seizoenen en verkeer. De speelhoeken nodigen uit tot gevarieerd
spel en het gebruik van taal. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en in zijn
of haar eigen tempo. De pedagogisch medewerkers stimuleren elk kind binnen zijn of haar
mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat elk kind het naar zijn/haar zin heeft, met aandacht en
respect voor de eigen (culturele) achtergrond en dat van de andere kinderen in de groep.

Gezond eten

De kinderen krijgen gezonde tussendoortjes en – zonder extra kosten – een gezonde lunch.
Wij hanteren de richtlijnen van het Voedingscentrum. Op de Traktatiewaaier vindt u leuke tips voor
gezonde traktaties.

Ouderconsulent

Ouders zijn van harte welkom. U bent van harte welkom op de groep en bij de ouderactiviteiten.
Onze voorscholen hebben ouderconsulenten die samen met u ouder-/kind activiteiten en
bijeenkomsten organiseren en bij wie u met al uw vragen en ideeën terecht kunt. Wij waarderen
het zeer als u elementen uit uw achtergrond/cultuur een plek wil geven op onze kinderopvang met
voorschool.

Wilt u graag meedenken over de
voorschool van uw kind?

Word lid van de oudercommissie! En verbeter samen met
andere ouders en Swazoom de kwaliteit van de Kinderopvang met
voorschool van uw kind en als geheel.
Als ouder kunt u meedenken en meepraten over een optimale kwaliteit
van de kinderopvang/voorschool, zodat het een fijne plek is, waar elk kind
zich optimaal kan ontwikkelen. Het gaat over onderwerpen, zoals:
• thema’s en feesten op locatie
• het pedagogisch beleid
• voorschoolse educatie
• spel- en ontwikkelingsactiviteiten
• voeding, veiligheid en gezondheid
• openingstijden
• klachten en de klachtenregeling
De oudercommissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan Swazoom. Uw inbreng is
belangrijk om Kinderopvang van Swazoom nog beter te maken!
Wilt u meer weten over de oudercommissie of wilt u zich hiervoor aanmelden? Meer informatie
kunt u o.a. vinden op de website van BOINK. Neem contact op met de pedagogisch medewerkers
of mail naar kinderopvang@swazoom.nl.

Kosten

Alle ouders in Nederland betalen een ouderbijdrage voor kinderopvang. Deze bijdrage is zo laag
mogelijk en afhankelijk van uw inkomen. Bijvoorbeeld doordat u kinderopvangtoeslag (KOT) krijgt
of doordat de gemeente een deel betaalt.
De kosten per 01-01-2020 zijn € 8,17 per uur. Alle tarieven zijn inclusief fruit, broodmaaltijd,
tussendoortjes, drinken en luiers (Pampers).

Let op! u krijgt in bijna alle gevallen een tegemoetkoming in de kosten. Zoals

kinderopvangtoeslag of een vergoeding van de gemeente.
Maak een proefberekening op de website van de gemeente Amsterdam. Hier ziet u hoeveel
u waarschijnlijk voor kinderopvang gaat betalen. De proefberekening is een indicatie, u kunt
hier geen rechten aan ontlenen. Hieronder staan de gegevens die u in dient te vullen bij de
proefberekening en bij het aanvragen van Kinderopvangtoeslag.

Flexibele onderwijstijden op de Blauwe Lijn

Pilot Flexibele vakantiedagen schooljaar 2020-2021

De Blauwe Lijn doet vanaf 1 augustus 2020 mee met een pilot met het flexibel invullen en
organiseren van de onderwijstijd. Wij mogen afwijken van de normale vakanties. Er doen 20
scholen in Nederland mee met deze pilot.

Blok 1
17/08 09/10

Blok 2
12/10 18/12

Kerst
vakantie

Blok 3
04/01 05/03

Blok 4
08/03 14/05

Blok 5
17/05 16/07

Op de Blauwe Lijn zijn de leerlingen 46 weken per jaar welkom. De Blauwe Lijn is 2 weken met
kerst dicht van 21 december 2020 tot en met 1 januari 2021 en 4 weken in de zomervakantie van
19 juli tot en met 13 augustus. De overige vakanties mogen flexibel opgenomen worden. Dit kan
zijn dat de leerlingen op een ander moment een week herfst/voorjaars/meivakantie nemen of dat
de leerlingen af en toe een snipperdag opnemen.

Rekenen 2 blokken = 8 weken

x

x

x

x

x

Alles-in 1 1 thema = 5/6
weken

x

x

x

x

x

Alles Apart spelling 3 Hd. =
2 weken

x

x

x

x

x

Met flexibele onderwijstijden kunnen wij op de Blauwe Lijn kinderen écht gelijke kansen bieden.
Dat is waar het om draait, niet om die vakanties buiten het hoogseizoen.”

Verkeer 2 Hd.

x

x

x

x

x

Kanjertraining 2 Hd.

x

x

x

x

x

3 Hd.

2 Hd.

2 Hd.

2 Hd.

2 Hd.

x

x

x

x

x

De ouders geven minimaal 3 maanden van tevoren op als er verlof van meer dan 3 dagen zal
worden opgenomen. Deze aanvragen moeten door de directie goedgekeurd worden.
Er is een minimum van 950 uur voor de leerlingen maar de leerlingen mogen meer uren onderwijs
maken (ongelijk investeren om gelijke kansen te creëren) zoals dit nu ook al het geval is door de
leerlabs en zomerschool.

COVID-19

Alle ingeplande ouderbijeenkomsten voor het schooljaar 2020-2021 zijn onder voorbehoud in
verband met COVID-19 en de hierbij geldende richtlijnen. Via de nieuwslijn hoort u tijdig of deze
bijeenkomsten doorgaan en in welke (aangepaste) vorm. We houden ons dit schooljaar uiteraard
aan de door de overheid gestelde richtlijnen van het RIVM.

Vll groep 3
SIL op school gr 1-2
2 thema’s

In bovenstaande tabel is het schooljaar verdeeld in 2 blokken van 10 weken, 1 blok van 9 weken en
2 blokken van 8 weken.
Dit schooljaar hebben de leerlingen recht op 70 vrije dagen, dit is inclusief studie- en feestdagen.
De Blauwe Lijn heeft dit jaar al 6 weken gereserveerd = 30 dagen (2 weken kerst- en 4 weken
zomervakantie).
Alle studiedagen en landelijke feestdagen zijn de leerlingen ook vrij = 11 dagen.
U houdt 29 dagen over die u flexibel mag opnemen.
Natuurlijk gelden er wel enkele regels: behalve de zomervakantie mag een leerlingen nooit langer
dan 4 weken vakantie opnemen (inclusief de kerstvakantie). In ieder blok mag maximaal 5 dagen
aaneengesloten en/of 5 losse dagen worden opgenomen.
Alle flexibele vakantiedagen moeten minimaal 3 maanden van tevoren worden aangevraagd en
goedgekeurd worden door de directie (m.u.v. vakantiedagen tot 17 november 2020).

AUGUSTUS 2020
MA

3

DI

4

WO

DO

VR

ZA/ZO

5

6

7

8/9

12

13

14

15/16

week 32

10

11		

Inschrijven via Fiep start/
rapportgesprekken.

week 33

17

Eerste schooldag.
VLL Start ‘’Jij en ik’’.
Alles-apart hoofdstuk 1 :
“Vakantiepost”.
Thema onderbouw:
“Sil-Kleutervlog”.
Thema peuters:
“Welkom Puk”

24

Deze week start/rapport
gesprekken.
Alles-apart hoofdstuk 2: de
advertentie.
Start HDT leerjaar 7.
Deze week inschrijven brede
school en leerlab periode 1.

31

Alles-in-1: thema Europa.
Deze week rapportgesprekken/
startgesprekken.
Inleveren formulieren leerlab
en brede school acitiviteiten.
Ouderbijeenkomsthema:
“Welkom” voor de
Voorschool van 08.45-10.15.

18

19

Startvergadering MR

Informatiemarkt met hapjes op
de Blauwe Lijn van 16.00-18.00
volgens Corona richtlijnen.
Start ouderbijeenkomst
“Bibbers de baas”, 09.30 tot
10.30 op OBS Onze Wereld.
Al Hidzjra

25

26

Ouderbijeenkomst
‘’Het Huis’’ ouders leerjaar 7
van 17.00-18.30, met een
hapje en drankje.

20

Eerste schooldag voor
kinderen die 4 jaar worden
voor 9 okt 2020.

27

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen.

21

22/23

Start zwemles leerjaar 4,
13.30 tot 14.30.

Ganesh Chaturthi

28

29/30

14.20 Start LEGO Challenge
onder-midden en bovenbouw.

SEPTEMBER 2020
MA

DI

1

Ouderbijeenkomst thema:
‘’Sil-kleutervlog’’ voor leerjaar
1/2 van 08.45-10.15.
Deze week LAT toets groep 8

WO

2

Opening thema “Europa”.
VLL kern 1: “Beestenboel.”

DO

3

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen
8.30 Kick-off met Edwin van
der Sar.

VR

ZA/ZO

4

5/6

11

12/13

18

19/20

week 36

7

Start brede schoolactiviteiten
en leerlab periode 1 van 14:15
tot 15:15.
Weekendschool introductie in
leerjaar 7.

8		

Training ‘’Het Huis’’ leerjaar 7
van 13.00 tot 15.00. Leerlingen
zijn later uit.

9

Start vergadering leerlingenraad.
Faalangst training “Bibbers de
baas” van 12.30 tot 14.00 op
OBS Onze Wereld.

10

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00.
Leerlingen zijn later uit..

week 37

14

Deze week aanmelden
weekendschool leerjaar 7.

15

Prinsjesdag
GMR-vergadering

16

Faalangst training “Bibbers de
baas’’ van 12.30 tot 14.00 op
OBS Onze Wereld.

17

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

Rosj Hasjana,
Schoolreisje leerjaar 1 t/m 8
(wegens corona verplaatst).

24

25

week 38

21

Selectieronde Weekendschool
VLL Kern 2 ‘’Dag en Nacht’’.

22

Training ‘’Het Huis’’ leerjaar 7
van 13.00 tot 15.00.
Deze week MR vergadering

23

Faalangst training “Bibbers de
baas” van 12.30 tot 14.00 op
OBS Onze Wereld

week 39

28

Thema onderbouw: “Sil en de
Romeinen’’.
Kennisgeving selectie
Weekendschool leerjaar 7.

week 40

29

Training ‘’Het Huis’’ leerjaar 7
van 13.00 tot 15.00
8.45 - 12.00 Kookochtend
met ouders en de ouderraad

30

Faalangst training “Bibbers
de baas” van 12.30 tot 14.00
op OBS Onze Wereld.
Start kinderboekenweek “EN
TOEN?” tot 11 okt.
8.45 voorstelling meneer B in
de aula voor leerjaar 1-4.

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen.

26/27

Burendag

OKTOBER 2020
MA

DI

WO

DO

1

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

VR

2

Peuters gaan naar de boerderij
Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

ZA/ZO
3/4
Dierendag

week 40

5

6		

Ouderbijeenkomst ‘’Het
Huis’’ leerjaar 7 van
17.00-18.30
Ouderbijeenkomst thema:
“Sil, opa en oma” voor
leerjaar 1/2 van 13.00-14.00.

7

Bliksemstage leerjaar 7.
Faalangst training “Bibbers de
baas” van 12.30 tot 14.00 op
OBS Onze Wereld.
Finale voorleeskampioen van
de groep.

8

08.30-11.00 werken aan de
verteltassen
Afsluiting Alles-in-1 thema
“Europa”.
VLL Kern 3: “Hoe voel jij je?”

9

10/11

Finale voorleeskampioen van
de Blauwe Lijn.
Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

week 41

12

Flexibele herfstvakantie

13

Flexibele herfstvakantie

Flexibele herfstvakantie

14

Flexibele herfstvakantie

15

Flexibele herfstvakantie

16

17/18

21

22

23

24/25

Alles-apart hoofdstuk 3:
“het recept”.

week 42

19

Studiedag,
leerlingen zijn vrij

20

Training ‘’Het Huis’’ leerjaar 7
van 13.00 tot 15.00
Ouderbijeenkomst thema:
“ik en mijn famillie” voor de
Voorschool van 13.00-14.00.

Faalangst training “Bibbers de
baas” van 12.30 tot 14.00 op
OBS Onze Wereld

Eerste schooldag voor
kinderen die 4 jaar worden
voor 18 dec. 2020.
08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00.

Wintertijd

week 43

26

Alles-apart hoofdstuk 4:
“De test”.
Start extra CITO toets periode

27

Training ‘’Het Huis’’ leerjaar 7
van 13.00 tot 15.00.

28

Faalangst training “Bibbers de
baas” van 12.30 tot 14.00 op
OBS Onze Wereld

29

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen.

30

Peuters en kleuters houden
een Halloweenfeestje.
Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

31/1

Halloween

Aller Heiligen

week 44

NOVEMBER 2020
MA

2

Dag van de doden Allerzielen
Alles-in-1 Thema: “Geloof”.
VLL Kern 4: “Waar woon jij?”

DI

3

Training ‘’Het Huis’’ leerjaar 7
van 13.00 tot 15.00
Ouderbijeenkomst ‘’Het
Huis’’ leerjaar 7 van
17.00-18.30 met een hapje
en een drankje.

WO

4

8.45-9.30 Nationaal
schoolontbijt.
Faalangst training “Bibbers de
baas” van 12.30 tot 14.00 op
OBS Onze Wereld.

DO

5

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

VR

ZA/ZO

6

7/8

13

14/15

20

21/22

27

28/29

Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

week 45

9

Thema onderbouw: “Sil en de
speelgoedwinkel”.
Deze week groep 8
Amsterdamse keuzegids mee

10		

GMR-vergadering
Training ‘’Het Huis’’ leerjaar 7
van 13.00 tot 15.00.

11

St. Maarten
Peuters en kleuters houden
een Sint-Maarten wandeling
Faalangst training “Bibbers de
baas” van 12.30 tot 14.00 op
OBS Onze Wereld

12

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

Bliksemstage leerjaar 8.
Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

week 46

16

Bliksemstage leerjaar 8.
Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

17

Training ‘’Het Huis’’ leerjaar 7
van 13.00 tot 15.00.

18

Studiedag,
leerlingen zijn vrij.

19

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen
VLL kern 5:” Mag dat wel?”

Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

week 47

23

24

Training ‘’Het Huis’’ leerjaar 7
van 13.00 tot 15.00.
8.45 -12.00 Kookochtend
met ouders en de ouderraad.

week 48

30

Ouderbijeenkomst thema:
“Sil en de speelgoedwinkel”
voor leerjaar 1/2 van
08.45-10.15
Ouderbijeenkomst thema:
Sint/kerst voor de voorschool
van 08.45-10.15

25

Theoretisch verkeersexamen
leerjaar 8 (inhaling)

26

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

Laatste dag leerlab en brede
school activiteiten
Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

DECEMBER 2020
MA

DI

1

Training ‘’Het Huis’’ leerjaar 7
van 13.00 tot 15.00.

WO

2

DO

3

VR

4

ZA/ZO
5/6

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

Sinterklaasfeest op school

Sinterklaas

10

11

12/13

18

19/20

week 49

7

Alles-apart hoofdstuk 5:
“Het raadsel”.
VLL Kern 6: “Verhalen in je
buik”

8		

9

Faalangst training “Bibbers de
baas” van 12.30 tot 14.00 op
OBS Onze Wereld

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

week 50

14

Alles-apart hoofdstuk 6: “Het
krantenartikel”.

15

Peuters gaan zingen bij het
verzorgingstehuis
GMR-vergadering

16

17

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen
Kerstdiner 17.00 - 19.00,
Peuters houden een
kerstlunch

Studiedag,
leerlingen zijn vrij.

week 51

21

22

Kerstvakantie

Kerstvakantie

23

Kerstvakantie

24

Kerstvakantie

week 52

28

29

Kerstvakantie

Kerstvakantie

30

Kerstvakantie

31

Kerstvakantie
Oudejaarsdag

week 1

25

1e Kerstdag

26/27

2e Kerstdag

JANUARI 2021
MA

DI

WO

DO

VR
1

Kerstvakantie

ZA/ZO
2/3

Nieuwjaarsdag

week 1

4

5		

6

Deze week MR vergadering.

Driekoningen

11

12

13

18

19

Alles-in-1 Thema:
“Gouden Eeuw”.
Thema onderbouw:
“Winterkost”.
Deze week inschrijven brede
school en leerlab periode 2

7

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen
Eerste schooldag voor
kinderen die 4 jaar worden
voor 19 febr. 2021

8

9/10

15

16/17

22

23/24

29

30/31

week 2

Start CITO toets periode tot 29-01
M8 toetsen afnemen
Brede school activiteiten en leerlab
periode 2 van 14:15 tot 15:15.
Ouderbijeenkomst thema:
“Sil winterkost” voor leerjaar 1/2
van 08.45-10.15
Ouderbijeenkomst thema:
“Eet smakelijk” voor de
voorschool van 08.45-10.15

Wintersignalering
VLL na kern 6.

20

8.30 Het nationale
voorleesontbijt, peuters en
kleuters in de aula.

14

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

21

08.30-11.00 werken aan de
verteltassen
Ouders kunnen oudergesprekken in Fiep plannen.
VLL Kern 7: “Spannend”.

Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

week 4

25

Deze week definitieve schooladviezen leerjaar 8.

week 5

26

Hermitagebezoek voor
leerjaar 6.
Kookochtend met ouders en
de ouderraad

27

28

Hermitage voor leerjaar 4 en 5
08.30-11.00 werken aan de
verteltassen

Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00
Leerlingen groep 8 met PRO/
ISK/Kopklas advies krijgen
aanmeldformulieren mee

FEBRUARI 2021
MA

1

DI

WO

2

3

9		

10

DO

4

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen.

VR

ZA/ZO

5

6/7

12

13/14

Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00
Uitnodiging definitief
schooladvies gesprekken

week 6

8

Peuters knutselen een roos

11

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen
VLL Kern 8: “Wat kan jij?”

Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

Valentijnsdag

week 7

15

Thema onderbouw:
“Pleisters en zalfjes”.
Alles-apart hoofdstuk 7:
“Het dagboek”.
Deze week rapportgesprekken
gepland via Fiep.
Peuters delen knutselroosjes
uit bij het verzorgingstehuis

22

Flexibele voorjaarsvakantie

16

23

Flexibele voorjaarsvakantie

17

Ouderbijeenkomst:
“Lentekriebels” van
16:00-18:00.
Aswoensdag

24

Flexibele voorjaarsvakantie
Alles-apart hoofdstuk 8:
“De toneeltekst”.

week 9

week 10

18

Yan Yat
08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

25

Flexibele voorjaarsvakantie

19

20/21

26

27/28

Studiedag,
leerlingen zijn vrij.

Flexibele voorjaarsvakantie
Lantaarnfestival

MAART 2021
MA

1

Ouderbijeenkomst thema:
“Sil pleisters en zalfjes”
leerjaar 1/2 van 13.00-14.00.
Ouderbijeenkomst thema:
“Hatsjoe”voor de voorschool
van 13.00-14.00

DI

2

Deze week gaan de kleuters
naar het Teddybeer Hospital
in het AMC.

WO

3

DO

4

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen
Eerste schooldag voor
kinderen die 4 jaar worden
voor 30 april 2021.

VR

ZA/ZO

5

6/7

12

13/14

Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

week 10

8

Alles-in-1 Thema: “Vervoer en
verkeer”.
Week van het verkeer
08-03 t/m 19-03 groep 8
aanmelden VO scholen

9		

10

GMR vergadering van
17.00-19.00 uur

Biddag voor gewas en arbeid
Opening Thema: “Verkeer en
vervoer”.

16

17

11

Hemelvaart van de profeet
Mohammed
08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

week 11

15

Deze week MR vergadering.
VLL Kern 9: “Hoe kan dat?”

22

Week van het geld
Paasvoorbereiding bij de
peuters

23

Laatste dag leerlab en brede
school activiteiten
Kookochtend met ouders en
de ouderraad

24

De grote rekendag

Studiedag,
leerlingen zijn vrij.

18

Studiedag,
leerlingen zijn vrij.

19

20/21

25

26

27/28

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen
Kunstschooldag voor
leerjaar 8

Zomertijd

week 13

29

Deze week schooluitje in het
kader van Alles-in-1 thema:
“Verkeer en vervoer”.
Poerim, Holi Pagwa

week 14

30

31

Lentesignalering na kern 9 VLL

APRIL 2021
MA

DI

WO

DO
1

Witte donderdag
08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

VR
2

Goede Vrijdag

ZA/ZO
3/4
1e Paasdag

week 14

5

6		

7

12

13

14

19

20

21

2e Paasdag, iedereen vrij.

VLL Kern 10: “Kijk eens om je
heen”.
Deze week inschrijven brede
school en leerlab periode 3

Peuters paasliedjes zingen
voor het verzorgingstehuis

8

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen
Bekendmaking centrale
loting en matching groep 8

9

10/11

16

17/18

23

24/25

30

1/2

week 15

Start Ramadan t/m 11 mei
Start leerlab en brede school
activiteitenperiode 3
van 14:15 tot 15:15.
Ouderbijeenkomst thema:
“Sil circus” leerjaar 1/2
van 13.00-14.00
Ouderbijeenkomst thema:
“knuffels” voor de voorschool
van 13.00-14.00

GMR-vergadering
Deze week start digitale
adaptieve eind CITO groep 8.

15

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

22

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

Topuur talentenacademie
voor leerjaar 8
van 13.30-15.00

Koningsspelen
Topuur talentenacademie
voor leerjaar 8
van 13.30-15.00

week 17

26

Deze week MR vergadering.

week 18

27

Koningsdag, iedereen vrij.

28

Alles-apart hoofdstuk 10:
“De gebruiksaanwijzing”.

29

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

Topuur talentenacademie
voor leerjaar 8
van 13.30-15.00

MEI 2021
MA

3

Flexibele Meivakantie

DI

4

Flexibele Meivakantie
Nationale dodenherdenking

WO

5

Flexibele Meivakantie
Bevrijdingsdag

DO
6

Flexibele Meivakantie

VR
7

Flexibele Meivakantie

ZA/ZO
8/9

Lailat al Qadr/ Kadir Gecesi

Moederdag

week 18

10

Flexibele Meivakantie

11		

Flexibele Meivakantie

Alles-in-1 Thema: “Dieren”.

12

13

14

Flexibele Meivakantie

Hemelvaartsdag, iedereen vrij.

Flexibele Meivakantie

Suikerfeest
Opening Alles-in-1 thema:
“Dieren”.

Suikerfeest

Suikerfeest

15/16

week 19

17

Gesprekken heroverweging
advies groep 8 t/m 26-05

18

19

20

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

21

Schoolreisje leerjaar 1 t/m 7
Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

22/23
1e Pinksterdag

24

2e Pinksterdag, iedereen vrij.

week 21

31

Leerjaar 8 gaat op kamp
Start CITO toets periode
Ouderbijeenkomst thema:
“Sil” leerjaar 1/2 van
08.45-10.15
Ouderbijeenkomst thema:
’Oef wat warm” voor de
voorschool van 08.45-10.15

25

VLL Kern 11: “Wat bewaar jij?”
Kookochtend met ouders en
de ouderraad

26

27

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

28

Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

29/30

JUNI 2021
MA

DI

1

Leerjaar 8 is op kamp
08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

WO

2

Leerjaar 8 komt terug
van kamp

DO
3

Schoolfotograaf dag 1
08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

VR

ZA/ZO

4

5/6

11

12/13

18

19/20

Schoolfotograaf dag 2
Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

week 23

7

Ouders kunnen rapportgesprek
plannen via Fiep.

8		

9

10

Deze periode evaluatie
flexibele onderwijstijden
organiseren.
08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

Eindsignalering VLL na kern 11

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

15

16

17

Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

week 24

14

Alles-apart hoofdstuk11:
“Informatiebronnen”.
Alles-apart hoofdstuk 12:
”De brief”.

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

Vaderdag

week 25

21

Deze week voorlopige
adviezen leerjaar 7.

22

Afsluiting thema “Dieren”.

23

Alles-apart hoofdstuk13:
“De horoscoop”.
Alles-apart hoofdstuk14:
“Beroemde mensen”.

week 26

28

Deze week rapportgesprekken.

week 27

29

Kennismakingsmiddag VO
scholen groep 8

30

Kennismakingsmiddag VO
scholen groep 8

24

08.30-11.00 werken aan
de verteltassen

25

Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00

26/27

JULI 2021
MA

DI

WO

DO
1

Keti Koti viering

VR

ZA/ZO

2

3/4

9

10/11

16

17/18

23

24/25

30

31

Laatste dag leerlab en brede
school activiteiten
Topuur talentenacademie voor
leerjaar 8 van 13.30-15.00
Afscheidsfeest leerlingen
leerjaar 8.

week 27

5

Deze week MR vergadering.

6		

7

13

14

20

21

27

28

Nieuwe groependag 10-12
Peuters gaan op eindejaar uitje
GMR-vergadering

Peuters liedjes zingen voor het
verzorgingstehuis
Meester en juffendag

8

Flexibele laatste schooldag

Studiedag, leerlingen zijn
vrij.

week 28

12

Flexibele zomervakantie

Flexibele zomervakantie

Flexibele zomervakantie

15

Flexibele zomervakantie

Flexibele zomervakantie

week 29

19

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

22

Zomervakantie

Zomervakantie

week 30

26

Zomervakantie

Zomervakantie

week 31

Zomervakantie

29

Zomervakantie

Zomervakantie

AUGUSTUS 2021
MA

2

DI

3

Zomervakantie

Zomervakantie

WO

4

Zomervakantie

DO

5

Zomervakantie

VR

ZA/ZO

6

7/8

13

14/15

Zomervakantie

week 32

9

10		

Zomervakantie

Zomervakantie

11

Zomervakantie

12

Zomervakantie

Zomervakantie

week 33

16

Flexibele Zomervakantie

Flexibele Zomervakantie

17

Flexibele Zomervakantie

18

Flexibele Zomervakantie

19

Flexibele Zomervakantie

20

21/22

24

25

26

27

28/29

week 34

23

Flexibele eerste schooldag

week 35

30

31

week 36

