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AGENDA 26 APRIL TOT EN MET 21 MEI 

Maandag 26 april Thema onderbouw: Sil en het pretpark. 

VLL Kern 10: Kijk eens om je heen. 

Alles-apart hoofdstuk 9: het schema. 

Dinsdag 27 april Koningsdag, iedereen is vrij! 
Woensdag 28 april Alles-apart hoofdstuk 10: de gebruiksaanwijzing.  

Meester Sem vrij, juf Els staat voor de klas. 

Donderdag 29 april Leerlab begrijpend lezen, technisch lezen en tafels van 14.30 tot 15.30 uur. 

Jeugdverpleegkundige doet 10-jarige onderzoek. 

VLL Kern 11: Wat bewaar jij? 

Online ouderbijeenkomst VLL van 13.00-13.45 uur. Zie bericht voor de link. 

Ma 3 mei t/m  

wo 12 mei 

Flexibele mei vakantie. Komt uw kind naar school?  

U krijgt 26 april een bevestigingsbrief.  

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag, iedereen is vrij. 

Vrijdag 14 mei De school is gesloten, iedereen is vrij.  

Maandag 17 mei Thema onderbouw: Dino’s. 

Alles-in-1 opening thema dieren, kinderen mogen een knuffel mee naar school. 

Dinsdag 18 mei Online ouderbijeenkomst thema dieren van 13.00-13.45 uur. Zie bericht voor de link. 
Leerlab tafels, technisch lezen en leerlab PO-VO van 14.30 tot 15.30 uur. 

Donderdag 20 mei Instroommoment nieuwe kleuters 3 jaar en 10 maanden.  
Informatie les op weg naar de VO voor groep 8.  
Leerlab tafels, technisch lezen en leerlab PO-VO van 14.30 tot 15.30 uur. 

 

 

 

23-04-2021 

Nieuwslijn nr.17 

Inmiddels is de inschrijftermijn verstreken, de Blauwe Lijn is blij met de aanmeldingen. 

Wat mogen de ouders en leerlingen verwachten? 

Heeft u uw kind aangemeld? Dan krijgt u 26 april een plaatsingsbevestiging. 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 meivakantie gelden de regulieren schooltijden van 08.30 tot 14.15 uur. Leerlabs 

en brede schoolactiviteiten gaan deze week niet door.  

Geef uw kind in de week van 10 mei iedere dag gymkleding mee, juf Lisette heeft een mooi 

fitnessprogramma samengesteld en zal met groepjes kinderen tijdens de flexibele meivakantie 

meer doen aan bewegingsonderwijs. Daarnaast doen we ook aan yoga, muziek en bevo! 

 

Kan ik mijn kind nog aanmelden? 

De inschrijftermijn is verstreken, heeft u uw kind aangemeld maar in de week van 26 april nog geen 

bevestiging ontvangen?  

Neem dan contact op met de school of 

stuur een mail naar vakantie@deblauwelijn.nl.  

 

FLEXIBELE MEIVAKANTIE 

mailto:vakantie@deblauwelijn.nl
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SCHOOLTANDARTS 

De schooltandarts is na de flexibele meivakantie weer op school! 

 

Twee keer per jaar komt de tandarts van de Jeugdtandverzorging Amsterdam op school. U 

kunt uw kind inschrijven op de website van de Jeugdtandverzorging Amsterdam of met 

behulp van de inschrijfkaarten die worden uitgedeeld. De gebitscontroles en de eventuele 

behandelingen worden dan op school gedaan. Na de basisschoolperiode kan uw kind naar 

één van onze vaste praktijklocaties, totdat hij of zij 18 jaar is. 

 

Praktische informatie: 

Jeugdtandverzorging Amsterdam 

Contact: 020 6166332 (ook voor spoed) 

E-mail: ctan@jtv-amsterdam.nl 

Website: www.jtv-amsterdam.nl 

Noord: Markengouw 245D 

Oost: Stephensonstraat 35 

West: Derkinderenstraat 53 

West-Osdorp: Tussen Meer 8 

SCHOOLREISJE WORDT ANDERS INGEVULD 

Vrijdag 21 mei is het schoolreisje voor groep 1 t/m 7 ingepland volgens de schoolkalender. 

In overleg met de ouderraad hebben wij ervoor gekozen om dit jaar toch niet naar het 

pretpark te gaan met onze leerlingen. Wij vinden het nog te onrustig met alle besmettingen 

rondom Covid. Natuurlijk willen wij wel iets leuks organiseren. Daarom hebben wij besloten 

om aan het einde van dit schooljaar een mooi sport en spel activiteiten dag te houden.  

De ouderraad zal samen met het team zorgen voor coronaproof activiteiten. 

Zo krijgen onze leerlingen toch een mooie jaarafsluiting. 

Zodra de planning bekend is wordt u op de hoogte gesteld.   

ONTBIJTEN IS EEN MUST 

Goed ontbijten is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor schoolgaande kinderen. Als 

kinderen niet ontbijten kunnen zij zich slecht concentreren. Dat zou gevolgen kunnen hebben 

voor de prestaties op school. Daarnaast kunnen kinderen minder vaak bewuste keuzes maken 

qua eten als zij honger hebben. Ze eten dan bijvoorbeeld tussendoortjes die naar verhouding 

veel vet en energie bevatten, maar weinig vitamines en mineralen. Door niet te ontbijten kan 

een kind juist zwaarder worden, dit is uit onderzoek bewezen.  

Er zijn kinderen die helaas nog zonder ontbijt naar school komen of een ongezond ontbijt. 

Op school krijgen de kinderen iedere dag fruit en groenten aangeboden.  

Helpt u ook mee aan een gezonde leefstijl?  
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OUDERBIJEENKOMST VEILIG LEREN LEZEN 

AFSLUITING THEMA PRETPARK 

Vorige week was de afsluiting van thema pretpark in de onderbouw. 

Wat was het een feest! De kinderen kregen allemaal een suikerspin net als Sil in het pretpark. 

Ze hebben gedanst en genoten. Juf Judith had een gekke bril en een gek jurkje op haar hoofd. 

Wat hebben de kinderen gelachen om haar! Smul, Smul, Smul, heerlijk zo’n suikerspin! 

We eten iedere dag groente en fruit, maar af en toe iets lekkers kan toch geen kwaad…  

Een paar weken geleden is er een online bijeenkomst geweest over Veilig Leren Lezen. Er waren 

toen weinig ouders aanwezig. Volgende week is er nog een kans!! Tijdens de bijeenkomst vertel 

ik jullie waar de kinderen nu mee bezig zijn in de klas en hoe je daar thuis mee aan de slag kan 

gaan. Zodat jouw zoon of dochter nog beter leert lezen! 

 

ONLINE OUDERBIJEENKOMST VEILIG LEREN LEZEN 

 

DONDERDAG 29 APRIL 13.00 - 13.45 

 

Ik hoop jullie volgende week donderdag online te ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groet, Femke Somers de ouderconsulent 

 

U kunt klikken op de LINK hieronder 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19:meeting_ZDJlN2RhNWMtZGU3Ny00NTlmLWFlY2MtYmZlNmY4MWU3ZGIw@thread.v2/

0?context={"Tid":"e6f95204-cef1-472d-b570-707fd29ad23c","Oid":"901b1270-8bc1-446e-b452-

7597b7e65f00"}  

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZDJlN2RhNWMtZGU3Ny00NTlmLWFlY2MtYmZlNmY4MWU3ZGIw@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22e6f95204-cef1-472d-b570-707fd29ad23c%22,%22Oid%22:%22901b1270-8bc1-446e-b452-7597b7e65f00%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZDJlN2RhNWMtZGU3Ny00NTlmLWFlY2MtYmZlNmY4MWU3ZGIw@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22e6f95204-cef1-472d-b570-707fd29ad23c%22,%22Oid%22:%22901b1270-8bc1-446e-b452-7597b7e65f00%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZDJlN2RhNWMtZGU3Ny00NTlmLWFlY2MtYmZlNmY4MWU3ZGIw@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22e6f95204-cef1-472d-b570-707fd29ad23c%22,%22Oid%22:%22901b1270-8bc1-446e-b452-7597b7e65f00%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZDJlN2RhNWMtZGU3Ny00NTlmLWFlY2MtYmZlNmY4MWU3ZGIw@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22e6f95204-cef1-472d-b570-707fd29ad23c%22,%22Oid%22:%22901b1270-8bc1-446e-b452-7597b7e65f00%22%7d
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ALLES-IN-1 DIEREN ONLINE OUDERBIJEENKOMST 

Info: Leven op aarde 

Heel lang geleden waren er nog geen dieren. 

Eerst ontstonden piepkleine diertjes in de zee. 

Miljarden jaren later kwamen slakjes, kwallen en kreeftjes. 

Deze dieren hadden geen botten. Ze zijn ongewerveld. 

De eerste gewervelde dieren zijn de vissen. Daarna kwamen de eerste echte landdieren: de reptielen. 

Hagedissen, slangen en krokodillen zijn reptielen. 

Nog later kwamen er vliegende beesten en de zoogdieren. Zoogdieren geven hun jongen melk. 

 

Een fossiel is een afdruk in een steen van een oude schelp, dier of plant. 

Mensen hebben fossielen gevonden. Hierdoor weten we wat er vroeger op aarde leefde. 

De verandering van piepkleine waterbeestjes naar alle dieren op aarde ging heel 

langzaam. De ontwikkeling van het leven op aarde noemen we evolutie. 

 

Extra Info: Allemaal apen 

Apen zijn zoogdieren. Er zijn meer dan 220 soorten. 

Ze leven in groepen. Een volwassen mannetje is meestal de baas. 

De jongen worden door de hele groep beschermd. 

De meeste apen eten bladeren, vruchten en noten. 

Sommige apen eten vlees. Ze drinken niet veel. 

Mensapen hebben geen staart en zijn slimmer dan andere apen. 

Er zijn vijf verschillende soorten mensapen: 

− de chimpansees 

− de gorilla’s                   

− de orang-oetans 

− de gibbons 

− de bonobo’s 

Dinsdag 18 mei is de online ouderbijeenkomst Alles-in-1 Dieren van 13.00-13:45 uur.  

Wil je weten wat de methode ALLES-in-1 inhoudt en hoe je thuis aan kunt sluiten bij je kind? 

DOE OOK MEE ONLINE! Klik op de link om deel te nemen.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTllMzRhZGYtNTJiNi00ZmNlLWE0OGUtNDZmNzgzZDAxZDk0%40thread.v2/0?co

ntext=%7b%22Tid%22%3a%22e6f95204-cef1-472d-b570-

707fd29ad23c%22%2c%22Oid%22%3a%22901b1270-8bc1-446e-b452-7597b7e65f00%22%7d  

 

De Blauwe Lijn 

Kortvoort 61A, 1104NA Amsterdam 

Telefoon: (020) 690 73 60 

E-mailadres: directie@deblauwelijn.nl 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTllMzRhZGYtNTJiNi00ZmNlLWE0OGUtNDZmNzgzZDAxZDk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e6f95204-cef1-472d-b570-707fd29ad23c%22%2c%22Oid%22%3a%22901b1270-8bc1-446e-b452-7597b7e65f00%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTllMzRhZGYtNTJiNi00ZmNlLWE0OGUtNDZmNzgzZDAxZDk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e6f95204-cef1-472d-b570-707fd29ad23c%22%2c%22Oid%22%3a%22901b1270-8bc1-446e-b452-7597b7e65f00%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTllMzRhZGYtNTJiNi00ZmNlLWE0OGUtNDZmNzgzZDAxZDk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e6f95204-cef1-472d-b570-707fd29ad23c%22%2c%22Oid%22%3a%22901b1270-8bc1-446e-b452-7597b7e65f00%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTllMzRhZGYtNTJiNi00ZmNlLWE0OGUtNDZmNzgzZDAxZDk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e6f95204-cef1-472d-b570-707fd29ad23c%22%2c%22Oid%22%3a%22901b1270-8bc1-446e-b452-7597b7e65f00%22%7d

