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AGENDA 12 APRIL TOT EN MET 27 APRIL 

Maandag 12 april Thema onderbouw: Sil en het pretpark. 

VLL Kern 9: Hoe kan dat? 

Alles-in-1 Verkeer en vervoer laatste week. 

Online ouderbijeenkomst kleuters: Sil naar het pretpark van 13.00-13.45 uur. 

Dinsdag 13 april Leerlab begrijpend lezen, technisch lezen en tafels van 14.30 tot 15.30 uur. 

Jeugdverpleegkundige doet 10-jarige onderzoek.  

Woensdag 14 april Start van de Ramadan. Ramadan Moubarek! 

Donderdag 15 april Leerlab begrijpend lezen, technisch lezen en tafels van 14.30 tot 15.30 uur. 

Jeugdverpleegkundige doet 10-jarige onderzoek. 

Maandag 19 april VLL Kern 10: Kijk eens om je heen. 

Alles-apart hoofdstuk 9: het schema. 

Start cito eindtoets groep 8 t/m 30 april. 

Dinsdag 20 april Leerlab begrijpend lezen, technisch lezen en tafels van 14.30 tot 15.30 uur. 

Schoolfotograaf voor groep 1/2, 3a, 3b, 8a en 8b. MR om 13.00 uur. 

Woensdag 21 april Schoolfotograaf voor groep 4a, 4/5b, 5a, 6a, 6/7b en 7a. 

Donderdag 22 april Leerlab begrijpend lezen, technisch lezen en tafels van 14.30 tot 15.30 uur. 

Koningsspelen voor de kleuters van 08.30 tot 12.00 uur in het Bijlmer park. 

Vrijdag 23 april Koningsspelen voor groep 3,4 en 5 van 08.30 tot 12.00 uur in het Bijlmer park. 
Koningsspelen voor groep 6,7 en 8 van 12.30 tot 14.30 uur in het Bijlmer park. 

Maandag 26 april Normale schooldag. Juf Sinead is met zwangerschapsverlof. 

Dinsdag 27 april Koningsdag- Iedereen is vrij  
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Nieuwslijn nr.16 

Dinsdag 20 en woensdag 21 april komt de schoolfotograaf op school! Wij zijn blij dat onze leerlingen op de foto 

kunnen. Tuurlijk doen wij dit zorgvuldig en met in achtneming van de maatregelen volgens het RIVM. 

 

De schoolfoto’s zijn over twee dagen verspreid om minder beweging te creëren.  

Op beide dagen worden volgens het rooster de portretfoto’s, klassenfoto en broertjes en zusjes foto ’s gemaakt. 

Alleen broertjes en zusjes die op de Blauwe Lijn zitten mogen op de foto, dit proberen wij zo veel mogelijk onder 

schooltijd te doen, het kan wel iets uitlopen. 

 

Dinsdag 20 april gaan de volgende groepen op de foto: 
De Blauwe Bijtjes, groepen 1/2, 3a, 3b, 8a en 8b. 
Broertjes en zusjes van bovenstaande groepen. 
De MR mag ook op de foto en wordt om 13.00 uur verwacht. 
 
Woensdag 21 april gaan de volgende groepen op de foto: 
Groep 4a, 4/5b, 5a, 6a, 6/7b en 7a. 
Broertjes en zusjes van bovenstaande groepen. 
 
LET OP: Als uw meerdere kinderen op school heeft, kan het voorkomen dat zij op beide dagen op de foto 
gaan i.v.m. de zusjes en broertjes foto. 

 
 

SCHOOLFOTOGRAAF  
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KONINGSPELEN 

Ondanks COVID-19 is het mogelijk om op aangepaste wijze de Koningsspelen door te laten 

gaan. Het belooft een mooi evenement te worden waarbij de coronaregels gehanteerd zullen 

worden (o.a. geen klassen mixen) en waarbij er op drie verschillende momenten een deel van 

de school bij de Koningsspelen aanwezig is om te grote drukte te voorkomen. Dit jaar worden 

de Koningsspelen gehouden op veld 1 en 2 van het Bijlmersportpark. 

 

De Kleuters hebben de Koningsspelen op donderdag 22 april in de ochtend. 

De groepen 3,4 en 5 hebben de koningspelen op vrijdag 23 april van 08.30-12.00 uur en de 

groepen 6,7 en 8 van 12.30 tot 14.30 uur.  

 

We hebben bewust gekozen om de kinderen te spreiden i.v.m. het COVID-19 virus.  

De ochtendgroepen moeten uiterlijk 08.30 uur op het schoolplein verzamelen.  

Samen met de leerkracht en begeleiders lopen zij naar het Bijlmer park waar vervolgens de 

spellen volgens schema doorlopen worden. Na afloop lopen zij weer terug naar school. 

De ochtendgroepen hebben gewoon school tot 14.15 uur. Er is geen zwemles! 

 

FLEXIBELE MEIVAKANTIE 

Over twee weken is het meivakantie (3 mei 2021 t/m 12 mei 2021).  

Tijdens deze vakantie is de Blauwe Lijn open.  

Als u wilt dat uw kind(eren) de hele week of een paar dagen in de meivakantie naar school 

gaat, dan kunt u dit doorgeven door te mailen naar: vakantie@deblauwelijn.nl 

Ook mag u de dagen doorgeven aan de leerkracht van uw kind. 

Let op: Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei is de school gesloten, op deze dagen wordt geen 

onderwijs gegeven.  

Graag horen wij uiterlijk dinsdag 20 april as. of uw kind(eren) naar school komt. 

 

Onze Flexibele onderwijstijden geldt ook voor alle medewerkers op de Blauwe Lijn. 

Het kan daarom voorkomen dat de leerkracht van uw kind(eren) 

ook gebruikt maakt van flexibele vakantiedagen en de klas wordt  

overgenomen door een collega. 
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VEILIG LEREN LEZEN KERN 10: KIJK EENS OM JE HEEN 

EINDCITO GROEP 8 VANAF 19 APRIL T/M 30 APRIL 

Het laatste basisschooljaar van uw zoon of dochter. Een heel belangrijk jaar.  

Een jaar waarin een keuze wordt gemaakt voor het vervolgonderwijs. Uw kind heeft natuurlijk 

al een voorlopig advies gekregen. Voor de één was het een duidelijke bevestiging, voor de 

ander een motivatie om er de komende maanden nog eens extra tegenaan te gaan. Want ook 

in groep 8 leert een kind nog heel erg veel. En ook in groep 8 kan een leerling een enorme 

ontwikkeling doormaken. Graag vragen wij u als ouder tijdens deze periode geen andere 

afspraken in te plannen zoals huisarts, tandarts of andere afspraken. Het is belangrijk dat de 

leerlingen s ’ochtends goed ontbijten en op tijd naar bed gaan voor een goede concentratie 

tijdens de toetsen.  

 

Als het resultaat van de centrale eindtoets afwijkt van het eerder gegeven definitieve advies, 

kunnen de leerkracht(en) van groep 8, de intern begeleider en de directeur opnieuw naar het 

advies kijken. In een gesprek met leerling en ouders/verzorgers wordt het  

heroverwegen advies besproken. In dat gesprek wordt  

kenbaar gemaakt of het advies wordt aangepast. 

Tijdens de toetsen mogen de kinderen kauwgom en 

water meenemen. Let op: s.v.p. geen fruitkauwgom. 

Het zou fijn zijn als de leerlingen ook eigen  

goedwerkende oordopjes meenemen.  

Het thema van kern 10 sluit aan bij wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. In het 

ankerverhaal ‘Een schaap in de boom’, wordt Willem geconfronteerd met allerlei 

natuurverschijnselen. Met de kinderen bespreken we zaken zoals weersomstandigheden, het 

landschap en de leefomgeving. Ze leren woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, de heuvel, het 

kalf, de motregen, schuilen en de stortbui.  

Woordtypen in kern 10  

De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 10 zijn: 

• woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw 

en duw;  

• woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst; 

• woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, 

zoals: bomen; 

• woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan 

de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen; 

• woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- 

of -aai-, 

-ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien; 

• woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- 

of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe. 
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ALLES-IN-1 VERKEER EN VERVOER  

Het thema Vervoer en Verkeer is nu al weer bijna 5 weken bezig. 

 

Meer informatie over wat zij nu over dit thema aan het leren zijn, staat in deze brief. 

 

Thema: Vervoer en Verkeer 

 

De afgelopen week ging het over: Vervoer over water 

Op containerschepen kunnen wel 15.000 containers. Tankerschepen vervoeren meestal olie. 

Mammoettankers zijn soms wel 500 meter lang. Grote containerschepen en mammoettankers zijn 

zeeschepen. Binnenvaartschepen varen over rivieren en kanalen. Ze vervoeren bijvoorbeeld zand, 

steenkool of containers. Duwboten duwen grote bakken vooruit. Passagiersschepen vervoeren 

mensen. Veerboten varen meestal tussen het vasteland en een eiland. Veerpontjes zijn voor fietsers 

en voetgangers De pontjes varen heen en weer over een rivier of kanaal. 

 

De wind in de zeilen: Met een zeilboot kun je niet tegen  

de wind in varen. Maar wel schuin naar de wind: zigzag 

 

 

 

Deze week leren de kinderen over: Lucht- en ruimtevaart 

Grote passagiersvliegtuigen hebben straalmotoren. De hete lucht stuwt het vliegtuig vooruit. Kleine 

vliegtuigen hebben een propellermotor. Dat is een grote schroef op de neus van het vliegtuig. 

Zweefvliegtuigen worden met een kabel de lucht in getrokken. De piloot en copiloot besturen het 

vliegtuig. Ze zitten in de cockpit. De verkeersleiders zitten in de verkeerstoren van een vliegveld. Ze 

hebben radiocontact met het vliegtuig. En geven toestemming om te landen of om op te stijgen. 

Stewards zorgen voor de passagiers. 

 

Ruimtevaart: De ruimte begint buiten de dampkring van de aarde. In de ruimte is geen lucht. 

Astronauten dragen daarom een ruimtepak met een voorraad lucht. En ze leren nog veel meer! Vraag 

er maar eens naar. 

 

Alles in de ruimte is gewichtloos en zweeft.  

 

 

Kijk met uw kind onderstaande filmpjes. Uw kind kan er vast meer over vertellen! 

https://www.youtube.com/watch?v=jQI9ZgcfZjU   bootjes vouwen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=63MT9glRw2E  hoe wordt een zeilbootje gebouwd? 

De Blauwe Lijn 

Kortvoort 61A, 1104NA Amsterdam 

Telefoon: (020) 690 73 60 

E-mailadres: directie@deblauwelijn.nl 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jQI9ZgcfZjU
https://www.youtube.com/watch?v=63MT9glRw2E

