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 AGENDA 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER    

Maandag 30 nov.  Thema onderbouw: Sil en de speelgoedwinkel. 

VLL Kern 5: Mag dat wel? 

Alles-in-1 thema Geloof laatste week herhaling 

Leerlab Mediawegwijs voor leerjaar 4 van 14.30 tot 15.30 uur laatste les!  

Ouderbijeenkomst kleuters via Teams van 12.30 tot 13.30 uur, u krijgt nog een uitnodiging.  

   

Dinsdag 1 dec. Laatste les Training ‘’ Het Huis’’ groep 7 van 13.00 tot 15.00 uur. 

Start leerlab technisch lezen tot 15.30 uur, alleen als u een plaatsingsbevestiging heeft. 

   

Woensdag 2 dec. Start leerlab Tafels tot 15.30 uur, alleen als u een plaatsingsbevestiging heeft. 

Topuur koor van 14.30 tot 15.15 uur. 

   

Donderdag 3 dec. Leerlab technisch lezen tot 15.30 uur. 

GMR-vergadering via zoom. 

   

Vrijdag 4 dec. Sinterklaasviering tot 14.15 uur! 

Start periode 2 Topuur Lego challenge van 14.30-15.30 uur, alleen als u een 
plaatsingsbevestiging heeft. 
Start periode 2 Topuur Dans van 14.30-15.30 uur. 

   

Maandag 7 dec. Alles-apart hoofdstuk 5: Het raadsel. 

VLL kern 6: Verhalen in je buik.  

School wordt gezamenlijk versierd in lichtjesfeest sfeer.  

   

Dinsdag 8 dec. Leerlab technisch lezen tot 15.30 uur.    

Woensdag 9 dec. Topuur koor van 14.30 tot 15.15 uur. 

Leerlab Tafels tot 15.30 uur 

Bijeenkomst leerlingenraad met juf Anissa. Onderwerp bibliotheek en watertappunt. 

   

Donderdag 10 dec. Leerlab technisch lezen tot 15.30 uur.    

Vrijdag 11 dec. Topuur Lego challenge van 14.30 tot 15.30 uur.  

Topuur dans van 14.30 tot 15.30 uur. 
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UITKOMST MR VERKIEZINGEN 
 

                                 

  

 

Vorige week heeft u een stembiljet ontvangen, deze netjes ingevuld en bij ons ingeleverd, dank daarvoor.  

Wij zijn blij met het hoge respons en hebben de stemmen al geteld!  

Beide kandidaten waren erg goed en daarmee was de keuze ook heel moeilijk.  

 

Van harte welkom aan onze nieuwe MR-kandidaat Arno Bottse,  

wij zijn blij dat hij een bijdrage wil leveren aan ons schoolbeleid  

en zien een voorspoedige samenwerking tegemoet. 

Natuurlijk willen wij ook Johan Bosgraaf enorm bedanken voor zijn deelname  

aan de verkiezingen en hopen hem en andere in de toekomst terug te zien bij een nieuw kandidaatstelling. 

 

De volgende ouders hebben op dit moment zitting in de MR:  

Liesbeth, moeder van John (groep 5A) en Julian (groep 2A). (Voorzitter)  

Julia, moeder van La-Vurnie (groep 6a) 

Nikita, moeder van Zion (groep 5a) 

Arno, vader van Ejayh (groep 1-2a) 

 

 



  

De Sint is weer in het land en dat wordt gevierd.  

Dit jaar komt de Sint niet van de maan maar uit de Romeinse 

tijd! Hoe gaaf is dat! 

De leerlingen zijn al bezig met de voorbereiding van het 

strooigoed, namelijk.. pepernoten bakken!!!  Dit doen zij 

samen met de juf/meester en ouderraad. Ook mogen de 

leerlingen tot groep 4/5 hun schoentje zetten… zijn zij lief 

geweest…? 

 

4 december staan de leerlingen klaar in de aula om de Sint te 

verwelkomen tussen 09.00 en 10.00 uur. Vervolgens gaat de 

Sint de klassen rond met cadeautjes! 

 

De leerlingen uit de bovenbouw hebben lootjes getrokken en 

zullen een mooie surprise maken. Na het verwelkomen van de 

Sint hebben zij een eigen programma in de klas. 

Met lekkere pepernoten, speculaas, koek happen gedichtjes 

voorlezen en natuurlijk de surprises uitpakken!  

 

 

SINTERKLAASVIERING 
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OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 
 

                                 

  

 

Ieder jaar wordt gevraagd naar uw mening over onze school.  

Ondanks dat het een gek jaar is geweest waar veel  

van u als ouder is gevraagd, is uw mening belangrijker 

dan ooit voor de ontwikkeling van de Blauwe Lijn.  

Daarom houden wij opnieuw een 

oudertevredenheidsonderzoek. 

Uw kunt de vragenlijst op twee manieren invullen, 

namelijk: 

U krijgt de vragenlijst mee met uw oudste kind op papier. 

Graag vragen wij u deze in te vullen en in bijgevoegde envelop 

met uw kind mee terug te geven. Of u vult de vragenlijst 

digitaal in. Zie link in de fiepbericht. 

Doet u dit alstublieft voor 10 december? Dank u wel! 

 

 

 

LICHTJESFEEST 
 

                                 

  

 

Op school zijn wij in volle gang met de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest en 

langzamerhand ook voor het lichtjesfeest. 

 

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. De invulling van de lichtjesfeestdiner is nog 

niet bekend. Wij zijn met het team en de ouderraad aan het bedenken hoe wij op een 

verantwoorde wijze vorm kunnen geven aan het diner. 

U ontvangt hier later bericht over.  

 

 



  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ALLES-APART: HET RAADSEL EN HET KRANTENARTIKEL 

De komende twee weken gaan we het bij Alles-apart hebben over thema ‘’ het raadsel’’ en 

‘’het krantenartikel’’. 

 

We leren de kinderen op diverse manieren een raadsel oplossen of maken. Ook leren de 

kinderen hoe zij een krantenartikel moet lezen, wat is het onderwerp en doel van het 

artikel en uiteindelijk moeten de leerlingen zelfstandig een krantenartikel maken. 

Hier komen de volgende taaldoelen aanbod; zie plaatjes hieronder: 

NIEUWSLIJN NR.8          PAGINA 3 

 



 

  

 

  

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSLIJN NR.8          PAGINA 4 

 

Het is fijn om te zien dat de stadpassen al binnen komen. 

Vergeet u de stadspas van uw kind niet bij ons te laten 

inscannen? 

Op dit moment heeft slechts 12% 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 van uw kind(eren) mailen naar: 

a.elkhayati@deblauwelijn.nl. 

Geen stadspas? U mag het bedrag van 25 euro 

overmaken naar: NL47INGB0009216405 t.n.v. Stichting 

beheer ouderraadsgelden.  

 

 

 

OUDERBIJDRAGE VOOR SINTERKLAAS EN LICHTJESFEEST 

 

VLL KERN 6: VERHALEN IN JE BUIK 

Het verhaal bij deze kern, ‘De alfapet’, gaat over een droom van de opa van kim. Een droom waarin 

letters woorden worden en zelfs hele verhalen! De kinderen gaan ook zelf verhalen verzinnen en 

vertellen. Ze leren de betekenis van woorden en uitdrukkingen als: ‘je iets voorstellen’, ‘ongelooflijk’, 

‘het thema’ en de ‘werkelijkheid’. 

 

 

De Blauwe Lijn 

Kortvoort 61A, 1104NA Amsterdam 

Telefoon: (020) 690 73 60 

E-mailadres: directie@deblauwelijn.nl 

SSV AMSTERDAM PLUS 

De eerste lessen van SSV+ zitten er op en direct 

merken we dat de leerlingen erg blij zijn met de extra 

aandacht. Ze zijn super enthousiast en erg leergierig. 

Ook zijn we natuurlijk doorgegaan met de bijlessen. 

We merken dat leerlingen die extra les krijgen veel 

sterker in hun schoenen staan. Wij denken dat het 

erg belangrijk is voor kinderen om zo meer 

zelfvertrouwen te krijgen wat uiteindelijk ook zorgt 

voor betere cijfers! 


