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 AGENDA 22 FEBRUARI TOT EN MET 12 MAART    

22 tot 26 feb.  Flexibele voorjaarsvakantie.    

Maandag 1 mrt. Thema onderbouw: Pleisters en zalfjes. 

VLL Kern 9: Hoe kan dat? 

Alles-in-1 Verkeer en vervoer week 1: Reizen door de tijd. 

Deze week worden uitnodiging via Fiep verstuurd voor een oudergesprek. 

Ouderbijeenkomst Sil pleisters en zalfjes van 13.00-14.00 online.  

U krijgt in een aparte brief een link om deel te nemen. 

   

Dinsdag 2 mrt. Leerlab begrijpend lezen groep 8 van 14.30 tot 15.30 uur. 

Leerlab begrijpend lezen groep 7 van 15.15 tot 16.15 uur, online via Google classroom. 

   

Donderdag 4 mrt. Leerlab begrijpend lezen groep 8 van 14.30 tot 15.30 uur. 

Leerlab begrijpend lezen groep 7 van 15.15 tot 16.15 uur, online via Google classroom. 

   

Maandag 8 mrt. Alles-in-1 Verkeer en vervoer week 2: Vervoer over de weg. 

Kanjertraining hoofdstuk 9. 

Week van het verkeer, leerlingen krijgen creatieve verkeerslessen. 

   

Dinsdag 9 mrt. Leerlab begrijpend lezen groep 8 van 14.30 tot 15.30 uur. 

Leerlab begrijpend lezen groep 7 van 15.15 tot 16.15 uur, online via Google classroom. 

GMR-vergadering online van 17.00-19.00 uur. 

   

Woensdag 10 mrt. Opening Thema verkeer en vervoer.    

Donderdag 11 mrt. 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. 
Bijeenkomst leerlingenraad. 

   

 

 

29-02-2021 

Nieuwslijn nr.13 

- Is uw kind verkouden, hoest of heeft koorts, houdt uw kind thuis.  

Uw kind mag weer naar school als hij/zij 2 dagen klachtenvrij is of een negatieve test heeft. 

 

- Als er een besmetting in de groep is moet de hele groep 5 dagen thuis blijven.  

De kinderen mogen na 5 dagen weer naar school als zij klachtenvrij zijn, zij mogen eerder naar 

school als zij een negatieve test kunnen overhandigen.  

 

- Heeft u als ouder of ander gezinslid boven de 12 jaar corona gerelateerde klachten? Houdt uw 

kind thuis tot u 2 dagen klachtenvrij bent of een negatieve test kan overhandigen. 

 

- Leerlingen die thuis zitten als gevolg van corona binnen het gezin krijgen online les. 

 

- Corona positief binnen het gezin? Uw kind moet thuis blijven, volg de richtlijnen van de GGD. 

 

Als ouder kent u uw kind als beste. Twijfelt u of is het een speciaal geval?  

Maak het bespreekbaar, wij staan voor u klaar! 

 

Benieuwd naar hoe zo’n coronatest eruit ziet? Bekijk het filmpje op de website van gemeente Amsterdam:  

https://www.amsterdam.nl/nieuws-zuidoost/laat-testen/ 

 

CORONA AFSPRAKEN 
 

https://www.amsterdam.nl/nieuws-zuidoost/laat-testen/


Inmiddels is de inschrijftermijn verstreken, de Blauwe Lijn is trots op de hoeveelheid 

aanmeldingen die binnen zijn gekomen.  

 

Wat mogen de ouders en leerlingen verwachten? 

Heeft u uw kind aangemeld? Dan heeft u inmiddels een plaatsingsbevestiging gekregen. Hierin 

staat vermeld op welke dagen uw kind op school wordt verwacht.  

De leerlingen worden per leerjaar geclusterd en gekoppeld aan een leerkracht. 

Deze informatie vindt u terug op de plaatsingsbevestiging. 

Tijdens de Flexibele voorjaarsvakantie gelden de regulieren schooltijden van 08.30 tot 14.15 uur. 

Leerlabs en brede schoolactiviteiten gaan deze week niet door.  

 

Kan ik mijn kind nog aanmelden? 

De inschrijftermijn is verstreken, de klassen zijn gevormd en de plaatsingsbevestiging zijn 

verstuurd. Wij kunnen geen aanmeldingen meer aannemen.  

Heeft u uw kind aangemeld maar geen bevestiging ontvangen?  

Neem dan contact op met Judith Koster of 

stuur een mail naar vakantie@deblauwelijn.nl.  
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FLEXIEBELE VOORJAARSVAKANTIE 

De Blauwe Lijn is bezig met het ontwikkelen van een nieuw schoolplein voor de kinderen van de 

Blauwe Lijn. Dit doen wij in samenwerking met basisschool Crescendo. 

 

Voor dit nieuwe speelplein is veel geld nodig en om die reden zijn wij op zoek naar ouders die 

expertise hebben voor fondsenwerving. wij hopen met uw hulp en inzet een mooi bedrag mogen 

ophalen, zodat wij bij het ontwerpproces van het schoolplein meer ruimte en mogelijkheden 

hebben. 

 

Bent u een ouder met ervaring in het aanvragen of uitzoeken van fondsen en bereid om ons te 

helpen? Dan zijn wij op zoek naar u! Geen ervaring maar wel creatieve ideeën die kunnen helpen?  

Geef het aan ons door! 

U kunt uw gegevens sturen naar onderstaande mail:  

j.koster@deblauwelijn.nl 

 

 

 

Wat er ook speelt in deze Corona tijd laat het in ieder geval de kinderen van de Blauwe Lijn en 

Crescendo op een nieuw schoolplein zijn. Met uw hulp en inzet gaat dit lukken!! 

 

 

RENOVATIE SCHOOLPLEIN 

mailto:vakantie@deblauwelijn.nl
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ALLES-IN-1 VERKEER EN VERVOER WEEK 1 EN 2 

Week 1: Op weg; van vroeger tot nu 

Jagers trokken lang geleden te voet rond. Een boodschapper rende met een bericht. 

Met lastdieren kon je sneller rijden. Ook droegen lastdieren veel (zware) spullen. 

Paarden, ezels, runderen, kamelen en olifanten zijn lastdieren. 

Hierna kwamen de karren en wagens op wielen. Daarna kwam de postkoets. 

In Nederland reed de eerste stoomtrein in 1839.  

Rond 1880 werden de fiets en de benzinemotor uitgevonden. 

Daarna werden er auto’s, motorfietsen, bussen en vrachtwagens gebouwd. 

Vroeger waren de wegen van zand en klei. Toen kwam er meer verkeer en werden wegen aangelegd 

met klinkers. Nu worden wegen van beton en asfalt gemaakt. 

Alleen BC: Eerst voeren mensen met vlotten en uitgeholde boomstammen. 

Later kwamen er grote zeilboten en daarna stoomschepen.  

Hierna kwamen schepen die op dieselolie voeren. 

Alleen C: Eerst was er de luchtballon om mee te vliegen. In 1903 bleef voor het eerst 

een vliegtuigje kort in de lucht. Er kwamen steeds betere, grotere en snellere 

vliegtuigen, zoals straalvliegtuigen. Met raketmotoren konden mensen ook door de ruimte reizen. 

 

Week 2: Vervoer over de weg 

Er zijn verschillende soorten wegen. Snelwegen worden aangelegd in opdracht van de regering. 

Snelwegen herken je aan de letter A in het wegnummer, zoals de A7. 

Veel snelwegen hebben ook een E-nummer. Dan is zo’n weg een belangrijke Europese verbindingsweg. 

Voor de provinciale wegen zorgt de provincie. Voor het wegnummer staat de letter N, zoals N337 

Gemeenten leggen ook wegen door steden en dorpen aan. Deze gemeentewegen onderhoudt de 

gemeente. Wegwijzers wijzen je de weg. 

Alleen BC: Of je gebruikt een navigatiesysteem. 

Wegen zijn van klinkers, beton, zoab of glad asfalt gemaakt. 

Op glad asfalt blijft water liggen. 

Je kunt slippen, het regenwater spat op en je hebt slecht zicht. 

In zoab zitten veel gaatjes, waardoor het water meteen wegzakt. 



 

  

 

  

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSLIJN NR.13          PAGINA 4 

 

SSV Amsterdam is de afgelopen weken weer hard aan het werk geweest 

samen met leerlingen van de Blauwe Lijn. Wij zien een groei in de 

schoolresultaten van de leerlingen sinds zij bijles krijgen van SSV 

Amsterdam. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Bij SSV+ bieden wij gratis 

bijles aan mocht u hiervoor in aanmerking komen. Verder hebben wij 

naast SSV+ ook nog een aantal plekken vrij bij onze reguliere bijles. Sinds 

kort zijn wij ook actief op verschillende sociale mediakanalen. Zo kunt u 

ons volgen op Instagram onder (@ssvamsterdam) of volg ons op facebook 

onder (SSV Amsterdam). Hier zullen wij u regelmatig op de hoogte houden 

van de ontwikkelingen van SSV. Mocht u enthousiast zijn geworden en 

heeft uw kind ondersteuning nodig op school. Dan kunt u ons altijd mailen 

op info@ssvamsterdam.nl of bellen op het volgende nummer: 

0623745143. 

 

Wij helpen u graag verder! 

SSV AMSTERDAM 

De Blauwe Lijn 

Kortvoort 61A, 1104NA Amsterdam 

Telefoon: (020) 690 73 60 

E-mailadres: directie@deblauwelijn.nl 

WEEK VAN HET VERKEER 

De Week van het Verkeer is een activiteitenweek die bedoeld is om 

kinderen, ouders en scholen extra verkeersbewust te maken en 

verkeerseducatie een positieve boost te geven. Zelfstandig en veilig 

door het verkeer bewegen is een vaardigheid die elk kind moet 

beheersen, helemaal in een stad als Amsterdam. In deze week 

worden kinderen en ouders nadragen dat verkeer leuk is, maar ook 

van levensbelang.  

Bij ons op school worden de volgende lessen gegeven: 

 

VR Les 

Beleef het Amsterdamse verkeer in Virtual Reality!  

Leerlingen uit groep 6 t/m 8 kunnen met een speciale app  

en VR-bril leren hoe zij met verschillende verkeerssituaties om  

moeten gaan. 

 

Verkeersquiz 

Wie kent de verkeersregels het beste? Tijdens een quiz strijden 

leerlingen in de klas voor het winnen van een prijs. De vragen 

moeten beantwoord worden door Waar(links) of Niet Waar(rechts). 

In groepjes beantwoorden leerlingen de vragen. De vragen worden 

in de klas besproken zodat de leerlingen snappen welke 

verkeersregel van kracht is. 

 

 


