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 AGENDA 28 SEPTEMBER TOT EN MET 9 OKTOBER    

Maandag 28 sept. Inleveren aanmeldformulier Topuur dans. 

Alles-in-1 Thema Europa week 5: Vakantiedagboek van Jerzy. 

VLL kern 2: Dag en Nacht. 

Thema onderbouw: Sil en de Romeinen. 

Weekendschool maakt kenbaar welke kinderen geselecteerd zijn. 

Groep 3a mediawegwijslessen.  

Leerlab Engels voor leerjaar 7 en 8 van 14.30 tot 15.30 uur. 

Leerlab Mediawegwijs voor leerjaar 4 van 14.30 tot 15.30 uur.  

   

Dinsdag 29 sept. Jongere werker Jahmilla is elke dinsdagmiddag aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur. 

Training ‘’ Het Huis’’ groep 7 van 13.00 tot 15.00 uur.  

Leerlab woordenschat niveau 1,2,3 en NT2 van 14.30 tot 15.30 uur. 

   

Woensdag 30 sept. Kinderboekenweek: EN TOEN? 

Voorstelling meneer B van 08.45-09:45 uur. 

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

gehad. 

Leerlab Tafels van 14.30 tot 15.30 uur. 

   

Donderdag 1 okt. Leerlab woordenschat niveau 1,2,3 en NT2 van 14.30 tot 15.30 uur.    

Vrijdag 1 okt. Jongere werker Jahmilla is elke vrijdagmiddag aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur. 
Lego challenge groep 1 t/m 8 van 14.30 tot 15.30 uur.  
Topuur talentenacademie groep 8 van 13.30 tot 15.00 uur. 
Start Topuur dans van 14.30 tot 15.30 uur, alleen als u een plaatsingsbevestiging heeft gehad. 

   

Maandag 5 okt. Dag van de leraar! 

Alles-in-1 Thema Europa laatste week herhaling. 

Kanjertraining hoofdstuk 2. 

Toetsdagen VLL kern 2: Dag en Nacht. 

Groep 8 gaat koken in het kader van thema Europa.  

Leerlab Engels voor leerjaar 7 en 8 van 14.30 tot 15.30 uur. 

Leerlab Mediawegwijs voor leerjaar 4 van 14.30 tot 15.30 uur. 

   

Dinsdag 06 okt. Afsluiting thema Europa, Europese songfestival.  

Training ‘’ Het Huis’’ groep 7 van 13.00 tot 15.00 uur.  

Leerlab woordenschat niveau 1,2,3 en NT2 van 14.30 tot 15.30 uur. 

   

Woensdag 07 okt. Leerlab Tafels van 14.30 tot 15.30 uur. 

Bliksemstage groep 7a+7b, in de klas met opdrachten en presentatie.  

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

gehad. 

   

Donderdag 08 okt. Alles-apart hoofdstuk 3: het recept. 

VLL kern 3: Hoe voel jij je? 

Leerlab woordenschat niveau 1,2,3 en NT2 van 14.30 tot 15.30 uur. 

   

Vrijdag 09 okt. Lego challenge groep 1 t/m 8 van 14.30 tot 15.30 uur.  

Topuur talentenacademie groep 8 van 13.30 tot 15.00 uur. 

Topuur dans van 14.30 tot 15.30 uur, alleen als u een plaatsingsbevestiging heeft gehad. 
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GEZONDE SCHOOL 
 

                                 

  

 

De Blauwe Lijn volgt een ‘’gezonde school’’ beleid. Dit houdt in dat wij als doel hebben om bij te dragen 

aan een gezonde levensstijl voor iedereen.  

Dit doen wij door zoveel mogelijk fruit en beweging aan te bieden op school. Thuis willen wij het liefst 

dat deze gezonde levensstijl wordt doorgetrokken. Jammer genoeg krijgen wij nog vaak broodtrommels 

op school met wit brood, croissant, pannenkoek of elders.  

Dit is natuurlijk erg lekker, maar daarmee draagt u niet bij aan ons beleid. 

 

Ons gezonde voedingsbeleid 

Drinken  Water, thee zonder suiker of melk  

10 uurtje  Fruit/ groente eventueel met een volkoren/bruine boterham 

Lunch   Volkoren/bruine boterham, groente/fruit 

Trakteren  Groente of fruit of 1 andere kleine traktatie  

Als een leerling regelmatig iets anders bij zich heeft dan geven we dat weer mee naar huis met een 

briefje aan de ouder. De leerling kan een stuk fruit of brood uit de 'noodvoorraad' van de school 

krijgen. 

 

Dit zijn de afspraken op school. We vragen de ouders om hieraan mee te werken. 

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. 

 

Wat betekent dit voor de ouders en leerlingen op de Blauwe Lijn?  

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 3 januari 2021 en 4 weken in de zomervakantie 19 juli 2021 

tot en 13 augustus 2021.  

De overige vakanties mogen flexibel opgenomen worden. Voor de leerlingen is het mogelijk om op een 

moment een week herfst/voorjaars/meivakantie nemen of dat de leerlingen af en toe een snipperdag 

opnemen.   

  

Herfstvakantie?  

Tijdens de herfstvakantie is de Blauwe Lijn open. Uw kind kan de gehele week naar school, ook is het 

mogelijk om 1, 2, 3 of 4 dagen naar school de komen. Graag horen wij van u vóór 1 oktober as. of uw 

kind in de herfstvakantie (op welke dagen) naar school komt. U kunt dit doorgeven aan de juf/meester 

of de kinderen kunnen dit aangeven in de klas op een intekenlijst.  

  

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen naar: 

directie@deblauwelijn.nl   

FLEXIEBELE ONDERWIJSTIJDEN 

  

 



  
VOORSTELLING VAN MENEER B.     
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Woensdag 30 september komt Meneer B. bij ons op school voor een gezellige voorstelling. 

Meneer B. heeft ander werk! Hij mag de wacht houden bij de kostbare museumstukken in het 

Museum van de Vergeten Tijd. Vanavond is zijn eerste avond in de zaal met belangrijke voorwerpen 

uit de wereldgeschiedenis. Hij mag het Ei van Columbus bewaken, de Wijnkan van Odysseus, de Hoed 

van Buffalo Bill en de Hamer van Thor, om er maar een paar te noemen. 

 

Hij doet natuurlijk vreselijk zijn best! 

 

Als hij ontdekt dat één van de schilderijen aan 

de muur scheef is komen te hangen, probeert  

hij dit natuurlijk onmiddellijk op te lossen.  

Dat is het begin van een hilarisch avontuur vol  

met onverwachte wendingen, waarbij zowel  

historische feiten als persoonlijke herinneringen 

van Meneer B. door elkaar heen lopen. Een hilarische duik in het verleden, met veel maffe momenten 

en muziek. Op een lichte en luchtige manier met veel humor zien we Meneer B. worstelen met de tijd 

en zijn eigen geheugen. De voorstelling gooit alle tijden door elkaar, zowel de historische feiten als de 

persoonlijke herinneringen van Meneer B. Dit levert een hilarische en tegelijkertijd ontroerend beeld 

op van een man die volledig de weg kwijt is, maar door zijn improvisatievermogen weet te overleven. 

De voorstelling sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek oktober 2020: Geschiedenis. 

AFSLUITING GROEP 4-8 THEMA EUROPA 

 
Dinsdag 06 oktober sluiten wij het thema Europa af. Dit doen we doormiddel van een 

Europese modeshow en songfestival. 

De afgelopen weken hebben de leerlingen hard geoefend om te stralen op het podium.  

We vinden het erg jammer dat u er niet fysiek bij kan zijn.  

Natuurlijk zullen wij veel foto’s maken en een video opname, zo kunt u toch zien wat 

voor moois de kinderen hebben voorbereid.  

 
AFSLUITING ONDERBOUW THEMA KLEUTERVLOG 

 

Ook de kleuters zitten niet stil en hebben de 

afgelopen weken gewerkt aan hun digitale 

ontwikkeling. Doormiddel van een kleutervlog kunt u 

zien wat de leerlingen hebben geleerd. Leerlingen uit 

groep 1 en 2 hebben zelf leren vloggen. Wij zullen de 

vlog via google classroom versturen. Als het niet 

regent rijden wij een groot beeldscherm naar buiten 

zodat u daar ook het filmpje kan bekijken.  



 
STAND VAN ZAKEN COVID-19      
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Inmiddels zijn we alweer een paar weken op school. We zijn blij dat we weer les kunnen geven en de 

kinderen weer zien. Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt, hebben we helaas nog wel te maken met de 

gevolgen van Covid-19 en de maatregelen die daarbij horen. 

 

Dat betekent onder andere dat zowel leerlingen als leerkrachten met verkoudheidsklachten en koorts 

thuisblijven. Leerkrachten worden met klachten getest en moeten dus vaker ziek thuis blijven dan u 

gewend bent. Gelukkig hebben wij  bijna geen uitval van leerkrachten en kunnen dit nog intern 

opvangen als dit wel gebeurd.  

Toch kunnen er situaties ontstaan waarin dit niet lukt, en de kinderen van de desbetreffende groep 

moeten thuisblijven. We hopen op uw begrip hiervoor. 

 

Natuurlijk houden we de ontwikkelingen goed in de gaten en blijven we in nauw contact met de 

gemeente en de GGD over de maatregelen. Als u nog vragen heeft over deze brief en de 

coronamaatregelen kunt u altijd contact met ons opnemen. 

 

Laten we met elkaar ons best doen om Covid-19 zo klein mogelijk te houden. We willen u al hartelijk 

bedanken voor uw medewerking in de afgelopen weken en we hopen dat we snel weer terug kunnen 

naar 'normaal' onderwijs. 

OUDERBIJDRAGE EN STADSPASSEN 

Ook dit schooljaar doen wij opnieuw mee met de pilot ‘’ouderbijdrage gratis met een 

stadspas’’! Heeft uw kind een Stadspas? Dan is de ouderbijdrage en schoolreisje met de 

Stadspas gratis. Onze budgetconsultant Djemilla Haps van stichting MaDi zal vanaf 

volgende week weer aanwezig zijn op elke donderdag om 13:45 uur! Omdat ouders nog 

niet op school mogen zal zij buiten staan voor vragen. U kunt bij haar eventueel een 

afspraak maken voor zaken als sport- en cultuurfonds. Ook kunt u bij haar of bij Anissa 

(officemanager) de stadspas laten inscannen.  Deze scan wordt verstuurd naar de 

gemeente. Vervolgens zorgt de gemeente ervoor dat het bedrag voor de ouderbijdrage, 

op de rekening van de school wordt gestort. 

 

Heeft u geen stadspas? 

Hierbij het verzoek om tijdig de betaling te voldoen zodat wij vorm kunnen blijven geven 

aan de activiteiten voor onze kinderen. De ouderbijdrage bedraagt voor ieder kind 55 

euro en kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL47INGB0009216405 t.n.v. 

Stichting beheer ouderraadsgelden. 

 

Door de coronacrisis zijn wij vorig schooljaar niet op schoolreisje geweest, de ouderraad 

zal de betaalde bijdrage inzetten om andere activiteiten voor de kinderen te 

organiseren. De verantwoording van de ouderbijdrage komt terug in de 

medezeggenschapsraad. De ouderraad zal daarom een begroting maken hoe zij deze 

gelden ten behoeve van de kinderen aan gaan uitgeven.  

Op dit moment is de ouderraad druk bezig met koken samen met de leerlingen.  

 


