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AGENDA 7 JUNI TOT EN MET 17 JUNI 

Maandag 7 juni Thema onderbouw: Dino’s. 

VLL kern 11: Wat bewaar jij? 

Alles-in-1 thema Dieren week 4: Reptielen, Amfibieën en Vissen. 

Leerlingen en MR bespreekt evaluatie flexibele onderwijstijd met Ministerie van onderwijs.    

Vandaag geen gym, leerlingen hoeven geen gymspullen mee te nemen. 

Deze week kunt u intekenen voor een rapportgesprek in Kwieb groep 1/2. 

Dinsdag 8 juni Leerlab tafels, technisch lezen en leerlab PO-VO van 14.30 tot 15.30 uur. 

Woensdag 9 juni Geen koor! 

Herkansing fietsexamen groep 8. 

Donderdag 10 juni Leerlab tafels, technisch lezen en leerlab PO-VO van 14.30 tot 15.30 uur. 

Kunstschooldag Online voor groep 8. 

Vrijdag 11 juni Start topuur Dans van 14.30-15.30, alleen als u een bevestigingsbrief heeft gehad. 

Let op: Aanmelden is nog mogelijk i.v.m. openstaande plekken! 

Maandag 14 juni Alles-in-1 thema Dieren week 5: Zoogdieren. 

VLL Kern 11 eindsignalering.  

Deze week kunt u intekenen voor een rapportgesprek in Kwieb groep 3-8. 

Groep 8 Fietsdag op weg naar het VO. 

Dinsdag 15 juni Leerlab tafels, technisch lezen en leerlab PO-VO van 14.30 tot 15.30 uur. 

Woensdag 16 juni Koorlessen van 14.30 tot 15.15 uur. 

Alles-apart week 13: de horoscoop. 

Donderdag 17 juni Leerlab tafels, technisch lezen en leerlab PO-VO van 14.30 tot 15.30 uur. 

 

 

 

4-6-2021 

Nieuwslijn nr.19 

Om onze school heen zijn prachtige nieuwe woningen gebouwd en dit merken wij want onze school 
wordt groter. 
Dit was erg spannend omdat we geen extra ruimtes meer hadden en wij de groepen graag klein 
willen houden. Gelukkig kunnen wij met trots zeggen dat wij 4 lokalen erbij krijgen.  
Volgend schooljaar starten wij met 4 kleutergroepen en twee groepen per overige leerjaren. 
Groep 3a en 3b, 4a en 4b, 5a en 5b etc.  
  
De klassen zullen daarom ook niet groter zijn dan 23 leerlingen per groep.  
 
Wij zijn er erg blij mee! 

DE BLAUWE LIJN GROEIT 
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EK VOETBAL 2021  

EK-voetbal gaat binnenkort beginnen van 11-06-2021 t/m 11 juli 

2021. De oefenwedstrijden zijn al in een volle gang met een minder 

goed begin voor Nederland. 

Nederland speelde 2-2 tegen Schotland in de oefenwedstrijd.  

Zondag 13 juni speelt Nederland tegen Oekraïne, dat wordt een 

spannende wedstrijd. De Blauwe Lijn houdt de ontwikkelingen 

rondom het EK goed in de gaten, we hopen dat Nederland nu 

eindelijk een keer de beker wint! De laatste overwinning van 

Nederland tijdens het EK was in 1988 tegen het Sovjet-Unie.  

 

KAMP GROEP 8 

De voorbereidingen van Kamp zijn in volle gang. We gaan dit jaar naar “De Haverkamp ” in 

Hengelo. Dit doen we van maandag 21 juni tot en met woensdag 23 juni.  

 

Inmiddels heeft u een brief gekregen om de betalingen voor kamp in orde te maken. 

Het totale bedrag inclusief vrijwillige ouderbijdrage is  € 150,- euro.  

In overleg met de ouderraad is besloten om het bedrag van de ouderbijdrage van vorig 

schooljaar mee te nemen in de betaling voor kamp. 

Rest zich nog een bedrag? U ontvangt een brief met de hoogte van het bedrag die nog 

openstaat.  

 

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL47INGB0009216405 t.n.v. Stichting 

beheer ouderraadsgelden, onder vermelding van ‘Schoolkamp groep 8’ en de naam en groep 

van uw kind.  

 

Heeft u een Stadspas? Betaal € 55, -- voor de ouderbijdrage dan met de Stadspas.  

De leerlingen kunnen alleen mee als vóór 16 juni het bedrag is betaald of afgesproken is hoe 

en wanneer het bedrag betaald wordt.  

  
SCAN UW STADSPAS GROEP 7 

Wij merken dat de stadpassen dit schooljaar minder zijn gescand dan het afgelopen jaar.  
Vaak wordt er door ouders gevraagd of het tegoed van €55,- euro ten kosten gaat van hun 
kleding bon of scholierenvergoeding, dit is niet het geval. 
 
Het betalen van de ouderbijdragen met stadspas is een aparte regeling die los staat van uw 
overige tegoeden. Scant u uw stadspas niet, dan gaat het tegoed voor dat jaar verloren, deze 
krijgt u niet terug.  
Dit schooljaar hebben wij besloten dat leerlingen uit groep 8 kamp kunnen betalen met de 
reeds in gescande stadspassen van vorig schooljaar en van dit schooljaar. Hiermee rest zich 
nog maar een bedrag van €45 euro i.p.v. €95 euro.  
Het is daarom erg belangrijk om uw stadspas ten alle tijden bij ons in te scannen, u verliest er 
niets aan.  Zeker voor groep 7, uw stadspas tegoed wordt dan meegenomen naar volgend 
schooljaar kamp! 
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WELKOM MIRAÇ ARAS  

RAPPORTGESPREKKEN 

In de week van 21 juni beginnen de rapportgesprekken voor de kleuters, u krijgt een 

uitnodiging via Kwieb om een tijdslot te kiezen. 

Vanaf 28 juni vinden de rapportgesprekken plaatst van de overige groepen, ook u krijgt een 

uitnodiging via Kwieb om een tijdslot te kiezen. 

 

Wilt u alstublieft de rapportmappen weer mee terug  

nemen naar school? Rapportmap kwijt?  

Helaas moeten wij dan €5 euro in rekening brengen 

voor een nieuwe map. Bewaar uw map dus goed! 

 

Anouar, Jahdiel en Von Mathew zijn over naar groep 1. Wij wensen jullie heel veel succes op 

de basisschool! 

Wij verwelkomen Fasih (Blauwe Bij 1) en Diquan (Blauwe Bij 2) op de groep. 

Vorige week zijn wij gestart met het thema ‘’Wat heb jij aan vandaag?’’ 

In dit thema staat kleding centraal. 

De kinderen leren spelenderwijs het aan en uitkleden. Het herkennen van hun eigen kleding 

en die van elkaar. Wij praten hier dan met elkaar over.   

 

Tips voor thuis: 

- Kledingstukken benoemen. 

- Stimuleren van het zelf aan en uitkleden. 

- Meehelpen met de was. 

 

Met vriendelijke groet, 

Pedagogische medewerkers 

Blauwe bij 1 en 2 

Op 23 mei heeft juf Gamze haar baby Miraç Aras 
mogen verwelkomen.  
Juf Gamze en de baby maken het beiden goed. 
Grote zus Gülçe Lina doet ook erg haar best! 
 
Gefeliciteerd juf en geniet van alle mooie 
momenten en ontwikkelingen samen.  

BLAUWE BIJTJES  
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ALLES-IN-1 THEMA DIEREN ‘’ REPTIELEN, AMFIBIEËN EN VISSEN 

‘’ Amfibieën 

Salamanders, kikkers en padden zijn amfibieën. 

Amfibieën kunnen op het land én in het water leven. 

Op het land ademen ze met hun longen. 

Onder water ademen ze door hun huid. 

De huid is dun en droogt snel uit. 

Daarom leven ze in een natte omgeving. 

Ze leggen eitjes. Daaruit komen larven die nog een paar keer van vorm 

veranderen (metamorfose). 

 

Koudbloedig 

Amfibieën zijn koudbloedig. Ze kunnen zichzelf niet warmhouden. 

Daarom houden een winterslaap. 

Ze koelen dan af en ademen bijna niet. 

In hun lijf maken ze dan een soort antivries, zodat ze niet bevriezen. 

De gewone pad is een beetje giftig (vies voor vijanden). 

Een felle kleur waarschuwt vijanden voor een giftig slijmlaagje. 

Het felgele minikikkertje uit Zuid-Amerika is het giftigste dier op aarde. 

 

Reptielen 

Slangen, krokodillen, hagedissen en schildpadden zijn reptielen. 

Ze hebben een taaie huid met schubben en zijn ook koudbloedig. 

De meeste reptielen leven in gebieden die erg warm zijn. 

Het zijn bijna allemaal vleeseters. 

Ze leggen eieren op een warme plek op het land of in plantenresten. 

Na de geboorte moeten de kleine reptielen meteen voor zichzelf zorgen. 

De kameleon kan van kleur veranderen. 

Dan zegt hij: ‘Ga weg!’ of juist: ‘Vind je mij leuk?’ 

De Blauwe Lijn 

Kortvoort 61A, 1104NA Amsterdam 

Telefoon: (020) 690 73 60 

E-mailadres: directie@deblauwelijn.nl 
 

Salamander 

Cobra Alligator Reuzenschildpad 

Pijlgif kikker 


