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AGENDA 16 NOVEMBER TOT EN MET 27 NOVEMBER
Maandag 16 nov.

Dinsdag 17 nov.

Woensdag 18 nov.
Donderdag 19 nov.

Vrijdag 20 nov.

Thema onderbouw: Sil en de speelgoedwinkel.
VLL Kern 4: ‘’Waar woon jij’’?
Alles-in-1 thema Geloof week 4: ‘Hindoeïsme‘.
Leerlab Mediawegwijs voor leerjaar 4 van 14.30 tot 15.30 uur.
Training ‘’ Het Huis’’ groep 7 van 13.00 tot 15.00 uur.
Leerlab woordenschat niveau 1,2 en NT2 van 14.30 tot 15.30 uur.
Jongere werker Jahmilla is aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur.
Studiedag, leerlingen zijn de hele dag vrij.
VLL Kern 5: ‘’Mag dat wel’’?
Leerlab woordenschat niveau 1,2 en NT2 van 14.30 tot 15.30 uur.
Juf Els afwezig.
Jongere werker Jahmilla is vrijdagmiddag aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur.
Lego challenge groep 1 t/m 8 van 14.30 tot 15.30 uur.
Topuur dans van 14.30 tot 15.30 uur.

Maandag 23 nov.

Alles-in-1 Thema Geloof week 5: ‘Boeddhisme‘.
Thema onderbouw: Sil en de speelgoedwinkel.
Leerlab Mediawegwijs voor leerjaar 4 van 14.30 tot 15.30 uur.

Dinsdag 24 nov.

Training ‘’ Het Huis’’ groep 7 van 13.00 tot 15.00 uur.
Leerlab woordenschat niveau 1,2 en NT2 van 14.30 tot 15.30 uur.
Jongere werker Jahmilla is aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur.

Woensdag 25 nov.

Theoretische verkeersexamen voor groep 8.
Laatste les leerlab Tafels van 14.30 tot 15.30 uur.
Eerste les Koor, alleen als u een plaatsingsbevestiging heeft gehad.

Donderdag 26 nov.

Laatste les leerlab woordenschat niveau 1,2 en NT2 van 14.30 tot 15.30 uur.
MR-vergadering van 15.30 tot 17.00 uur via zoom, aanmelden bij juf Anissa.

Vrijdag 13 nov.

Jongere werker Jahmilla is vrijdagmiddag aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur.
Lego challenge groep 1 t/m 8 van 14.30 tot 15.30 uur.
Laatste les Topuur dans van 14.30 tot 15.30 uur.

Einde periode 1 leerlab en topuren. Alleen Mediawegwijs groep 4 loopt nog tot
30-11-2020 en topuur Lego challenge tot 27-11-2020.

Er zijn twee ouders die zich kandidaat hebben gesteld voor de MR. Op dit moment is er slechts
plaats voor één ouder. Daarom organiseren we verkiezingen.
U heeft een stembiljet ontvangen via uw oudste kind. Graag vragen wij u uw stem uit te
brengen vóór vrijdag 20 november. Heeft u geen stembiljet ontvangen?
Vraag juf Anissa of juf Judith voor een nieuwe.

NIEUWSLIJN NR.7

PAGINA 2

SINTMAARTEN

Dit jaar hebben wij en waarschijnlijke vele
van u Sintmaarten anders moeten vieren.
Binnen de school stonden juffen of meesters
met lekkernijen waar leerlingen t/m groep 3
en de blauwe bijtjes langs mochten lopen
met een lampion.
In het ouderkamertje stond stagiaire juf
Naina,
in de speelzaal stond juf Els en bij meester
Fred
was ook heel wat lekkers op te halen.
De Kinderen hebben genoten van de indoor
wandeling en de heerlijke veggie yoghurt
snoepjes.
KOOR AUDITIE
De Blauwe Lijn is opzoek naar nieuwe
muziektalenten! Bij juf Roos hebben de
leerlingen afgelopen woensdag auditie mogen
doen. Vol spanning wachten de leerlingen in de
aula tot zij aan de buurt mochten. Juf Roos kreeg
ondersteuning van juryleden: Joanna (7a), Nana
(8a), Gracia(6a), Blessing(8a), Juanita(7a) en
Melissa(6-7b). Het was erg gaaf dat dit keer ook
jongens auditie kwamen doen.
Juf Roos en de juryleden zullen samen bespreken
welke leerlingen een plaatsingsbevestiging
krijgen.

HUISWERK

Graag vragen wij u uw kind(eren)te begeleiden bij het maken van huiswerk. In het verleden konden
kinderen rekentuin en taalzee doen, hier is Wereld in getallen, Nieuwsbegrip en Blits voor in de plek
gekomen.
Ieder kind heeft een eigen Blauwe Lijn e-mail en wachtwoord gekregen, controleer thuis of u toegang
krijgt tot het portaal. Via Cloudewise krijgt u toegang tot wereld in getallen, google Classroom, Blits,
Nieuwsbegrip en veel meer. Zo heeft u alle licenties onder één dak. Ga hiervoor naar:
https://cloudwise-portal.appspot.com/#/apps/
Het is erg belangrijk om huiswerk te maken zeker voor de overstap naar het vervolgonderwijs!
Heeft u geen Blauwe Lijn e-mail of wachtwoord?
Vraag de gegevens op bij de leerkracht van uw kind(eren), bij juf Anissa of juf Judith.
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ENQUETE FLEXIELE ONDERWIJSTIJDEN
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. Onlangs heeft u via Fiep een bericht gehad om uw mening te
geven. Heeft u dit nog niet gedaan? Doe het alstublieft alsnog voor 23
november.
Ga naar: https://www.seosurvey.nl/enquete/erio_ouders/login.html
Uw mening is belangrijk!
Binnenkort is het weer tijd voor het oudertevredenheidsonderzoek. Houd Fiep
in de gaten voor meer informatie.
THEMA GELOOF WEEK 4: HINDOEÏSME
Hindoeïsme is een heel oud godsdienst. De meeste hindoes wonen in
India, in het werelddeel Azië.
In Nederland wonen ook Hindoes, maar niet zo veel; zij komen vaak
uit Suriname.
Hindoes geloven dat Brahman (God) alles gemaakt heeft.
Brahman leeft in ieder mens, ieder dier en in iedere plant.
Na je dood ga je reïncarneren in een ander mens of in een dier.
Als je goed leeft en goed bent voor mensen en dieren, dan word je
een beter mens, nu en in je volgende leven.
Hindoes bidden en tempels en offeren daar bloemen, fruit of lekkers.
THEMA GELOOF WEEK 5: HET BOEDDHISME
Siddharta was een koningszoon die leefde in grote rijkdom.
Maar in en om het paleis zag hij nooit armoede en verdriet.
Toen hij ouder werd en de wereld in ging buiten het paleis, zag hij veel armoede en verdriet.
Hij ging nadenken en mediteren hoe dat mogelijk was.
Hij ontdekte dat ieder mens zelf de juiste middenweg moest zoeken, op weg naar geluk, vrede en rust.
Vanaf het moment dat hij dit ontdekte werd hij Boeddha genoemd.
Boeddha betekent: de verlichte.
Boeddhisten proberen als Boeddha te leven.
In de tempel vragen ze Boeddha om hulp en offeren
bloemen, eten of wierook.
Of ze mediteren, zingen en luisteren naar verhalen.
Boeddhabeelden zie je in alle boeddhistische tempels
en vaak ook thuis.
De beelden zitten en staan in verschillende houdingen, die allemaal iets
betekenen, zoals: geluk, meditatie, wijsheid of medeleven.
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THEMA SIL EN DE SPEELGOEDWINKEL
Wij werken aan: Sil en de speelgoedwinkel. Dit thema sluit aan bij
sinterklaas en kerst.
We leren over:
• de speelgoedwinkel en speelgoedfabriek
• speelgoed maken
• speelgoed verkopen
• kerstversieringen maken
• spullen verkopen voor het goede doel
Heeft u speelgoed thuis waar uw kinderen niet meer mee spelen?
Geef het mee met uw kind.
Wij leggen ze soort bij soort in het winkeltje in ons klas.
VEILIG LEREN LEZEN KERN 5 ‘’WAAR WOON JIJ?’’
De hoofdrol in het verhaal van deze kern, ‘Dan ken jij Krisje Kolen niet!’, is voor Krisje Kolen.
Krisje Kolen houdt ervan als alles keurig netjes is; er staat zelfs geen grassprietje verkeerd op
zijn gazon. Dat probeert hij ook zo te houden met allerlei borden waarop staat wat allemaal
niet mag rond zijn huis. Dit verhaal is een aanleiding om te praten over regels. Wat mag wel,
wat mag niet, wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? Woorden als ‘de boef’, ‘de
boete’, ‘de regel’ en ‘het uniform’ komen hierbij aan bod.
Letters en woorden lezen in kern 5:
De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn de ‘eu’, ‘ie’ en
‘ou’ best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters en herhalen ze iedere
dag.
OUDERBIJDRAGE, SINTERKLAAS EN LICHTJESFEEST

Op school zijn wij in volle gang met de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest en
langzamerhand ook voor het lichtjesfeest.
Op dit moment heeft slechts 10% stadspas of ouderbijdrage betaald. Graag vraag ik u om
z.s.m. ouderbijdrage te voldoen, zodat wij vorm kunnen geven aan het organiseren van het
Sinterklaas en Lichtjesfeest.
U mag ook een foto van de voor- en achterkant van de stadspas mailen naar:
a.elkhayati@deblauwelijn.nl.
Geen stadspas? U mag het bedrag van 25 euro overmaken naar: NL47INGB0009216405 t.n.v.
Stichting beheer ouderraadsgelden.
Door de maatregelen omtrent Covid-19 kunnen wij helaas nog geen ouders ontvangen op
school. Dat betekent dat wij vooralsnog geen ouderdiner zullen organiseren.
Het diner voor de leerlingen gaat wel door, graag willen wij zo veel mogelijk verpakt eten
mee naar school. Ter zijnde tijd krijgt u hier meer informatie over.

