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 AGENDA 25 JANUARI TOT EN MET 05 FEBRUARI    

Maandag 25 jan. Groep 8 shift A komt op di en do en shift B op Ma, wo en vrij. 

Thema onderbouw: Winterkost. 

VLL Kern 7: Spannend. 

Alles-in-1 Gouden eeuw week 3: de VOC en Indië.  

Deze week citotoetsen. 

Uitnodigingen voor adviesgesprekken worden verstuurd naar ouders van groep 8. 

   

Dinsdag 26 jan Leerlab begrijpend lezen groep 8 van 14.30 tot 15.30 uur, voor shift A.  

Leerlab begrijpend lezen groep 7 van 14.15 tot 15.15 uur, online via Google classroom. 

   

Donderdag 28 jan. Leerlab begrijpend lezen groep 8 van 14.30 tot 15.30 uur, voor shift A. 

Leerlab begrijpend lezen groep 7 van 14.15 tot 15.15 uur, online via Google classroom. 

   

Maandag 1 feb. Groep 8 shift A komt op Ma, wo en vrij en shift B op di en do. 

Thema onderbouw: Winterkost. 

VLL Kern 8: Wat kan jij? 

Alles-in-1 Gouden eeuw week 4: De WIC en de slavernij. 

Kanjertraining hoofdstuk 7. 

Deze week cito toetsen. 

Deze week vinden de adviesgesprekken plaatst op afspraak. 

   

Dinsdag 2 feb. Leerlab begrijpend lezen groep 8 van 14.30 tot 15.30 uur, voor shift B. 

Leerlab begrijpend lezen groep 7 van 14.15 tot 15.15 uur, online via Google classroom. 

   

Donderdag 4 feb. Leerlab begrijpend lezen groep 8 van 14.30 tot 15.30 uur, voor shift B. 
Leerlab begrijpend lezen groep 7 van 14.15 tot 15.15 uur, online via Google classroom. 

   

 

 

22-01-2021 

Nieuwslijn nr.11 

De leerkrachten, het MT, de interne begeleiders en de directeur hebben met veel inspanning gebogen over het 

advies van uw kind. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor het adviesgesprek. Het is erg belangrijk om 

aanwezig te zijn, mocht u toch niet kunnen of een ander moment willen, geef dit bij de leerkracht aan. 

 

Oriënteer op tijd op een vervolgschool voor uw kind. 

Op www.xplore.nl vindt u informatie over de mogelijkheden om u te oriënteren op een vervolgschool voor uw kind. 

De digitale open avonden voor schooljaar ’21-’22 zijn op: 

• Woensdag 3 februari 2021 19:00-21:00 uur – open avond 2 

• Donderdag 4 maart 2021 19:00-21:00 uur – open avond 3 

Iedere avond zullen er om het hele en halve uur vier sessies te volgen zijn: 

U hoeft u niet op te geven. Op de website zal een link worden geplaatst waarmee u zich kan inloggen.  

Kijk op de website de laatste ontwikkelingen.  

www.xplore.nl/info-groep-8/ .  

Voor en overzicht van alle opendagen van verschillende scholen: https://www.voschoolkeuze020.nl/opendagen  

 

Het advies van de leerkracht is om u op meerdere scholen te oriënteren. 

In de praktijk komt het voor dat uw kind niet kan worden aangenomen op de eerste schoolkeuze. 

Op sommige scholen vind er ook lotingen plaatst.  

Zorg daarom ten alle tijden voor een tweede en zelfs derde schoolkeuze. 

DEFINITIEVE ADVIESGESPREKKEN GROEP 8 
 

http://www.xplore.nl/
http://www.xplore.nl/info-groep-8/
https://www.voschoolkeuze020.nl/opendagen


Het nieuws staat er vol mee en ook wij kunnen er niets anders van maken. 

De basisscholen en kinderopvanglocaties blijven vooralsnog dicht tot 8 februari, behalve voor 

noodopvang.  

 

Thuisonderwijs: 

Het is belangrijk dat de kinderen tussen 09.00 en 10.00 uur online zijn bij de rekengroepen. 

Vanaf 10.00 uur wordt er digitaal les gegeven in eigen groep, zorg dat uw kind online beschikbaar 

is. 

 

Noodopvang: 

Kinderen die naar school komen voor noodopvang moeten voor 08.30 uur binnen zijn.  

Ook hier blijft de leerplicht van kracht en moeten wij bij te vaak laat komen een melding doen. 

Zorg dat uw kind op tijd is  
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VERLENGING VAN THUISONDERWIJS TOT TENMINSTE 8 FEBRUARI 

25 EURO OUDERBIJDRAGE EN STADSPAS  

Gelukkig zien wij al wat gelden binnen druppelen. Bedankt 

aan de ouders die al betaald hebben.  

De ouderbijdrage zorgt ervoor dat wij leuke activiteiten 

kunnen blijven vormgeven. Deze gelden ondersteunen ook 

bij het aanbieden van materiaal in de tasjes zoals: techniek 

spullen, maisschuim, puzzels, trommeltjes. Daarnaast wordt 

ook het voorleesontbijt en sinterklaascadeautjes met de 

ouderbijdrage betaald. Koken met de kinderen? Dit doen wij 

regelmatig en ook hiervoor wordt een deel van de 

ouderbijdrage gebruikt.  

In een periode van twee weken hebben maar 16 ouders 

ouderbijdrage betaald.  

  

Leerlingen Betaald 08/01 Betaald 22/01 

310 42 58 

 

Kom op ouders en help de ouderraad 

mee! De ouderraadsgelden zijn zowat 

uitgeput… 

Betaal vandaag nog zodat wij samen 

leuke activiteiten kunnen blijven 

aanbieden.  

 
 

U mag het bedrag van €25 euro  

per kind overmaken naar: 

NL47INGB0009216405 t.n.v. 

Stichting beheer ouderraadsgelden. 

Een stadspas? 

 

Maak een foto van de voor en 

achterkant van de stadspas van uw 

kind(eren). U mag deze mailen naar:  

a.elkhayati@deblauwelijn.nl 

 
 

mailto:a.elkhayati@deblauwelijn.nl
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ALLES-IN-1 GOUDEN EEUW WEEK 3 EN 4 

Week 3: de VOC en Indië. 

De Portugezen voeren naar Azië. Ze kochten daar specerijen. 

Dat zijn kruiden, zoals peper, kruidnagel, kaneel of laurier. De Nederlanders wilden dat ook. 

De kooplieden gingen samenwerken in een compagnie. Ze richtten de VOC op in 1602. 

De VOC bestond ruim tweehonderd jaar. De schepen namen meestal zilver mee om te ruilen. 

De VOC ruilde het zilver voor specerijen uit Azië.  

Maar ook voor stoffen uit India, koffie uit Java en thee uit China. 

Deze goederen werden in pakhuizen bewaard. 

Alleen BC: Sommige kooplieden hielden in Azië de handel in de gaten. 

Er ontstonden ‘handelsposten’. 

Deze handelsposten groeiden uit tot stadjes. 

Alleen C: De belangrijkste handelspost was Batavia, in Indië. 

Die stad heet nu Jakarta, de hoofdstad van Indonesië. 

 

Week 4: De WIC en de slavernij 

Voor dit onderwerp maken wij gebruik van de slavernijgeschiedenis boek van Leerlab. 

 

De onderwerpen die in dit boek behandeld worden zijn: 

 

Les 1  : Introductie 

Les 2  : De Handel in de 17e Eeuw en de opkomt van de slavernij 

Les 3 : Op het schip 

Les 4 : Op de plantage 

Les 5 : Verzet en afschaffing slavernij 

Les 6 : Bevolkingssamenstelling van Suriname en de voormalige Nederlands Antillen 

Les 7 : Herdenken, Verleden, Heden en Toekomst 

Les 8 : Presentatie  
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De kleuters zijn volop in het thema en overal wordt 

restaurantje gespeeld. 

In de klassen en zelfs thuis hebben de leerlingen heerlijke 

cup cakes gebakken. 

 

De kleuters maken kennis met alle soorten keukengerei 

en leren zelfs hoe zij een tafel chique moeten opdekken. 

Wat eten we vandaag? 

Een winterkost natuurlijk! 

Hutspot en boerenkool, de leerlingen maken 

verschillende gerechten. 

Hmmm… Smullen maar!   

 

Ook de groepen 4 t/m 8 koken in het kader van thema 

Gouden Eeuw. Wat aten de mensen toen eigenlijk? 

Specerijen waren ongelofelijk duur, alleen rijkelui konden 

dat veroorloven. 

Er werden veel stoofpotjes gemaakt met vlees of vis. 

Soepen waren ook erg in trek.  

Vanaf groep 4 maken de leerlingen een heerlijke 

linzensoep. 

RESTAURANTJE SPELEN EN KOKEN 

De Blauwe Lijn 

Kortvoort 61A, 1104NA Amsterdam 

Telefoon: (020) 690 73 60 

E-mailadres: directie@deblauwelijn.nl 

NATIONALE VOORLEESONBIJT 

Vorige week was het voorleesontbijt een groot succes. 

‘’Coco kan het’’ is verkozen tot het prentenboek van het jaar. 

Het boek gaar over een babyvogel die niet durft te vliegen. 

Wat als ze valt? Of als een kat haar grijpt? Maar als het wél 

lukt, kan ze samen met haar vriendjes mooie vormen vliegen. 

Is Coco klaar om haar vleugels uit te slaan? 

 

Tijdens het voorleesontbijt hebben de kinderen genoten van 

het boek. Bij de gymles hebben zij zelfs gevlogen als een vogel. 

Op spelenderwijs leren de kinderen angsten overwinnen.  

Dat gaat het makkelijkst als je het samen doet! 

 


