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Nieuwslijn nr.8 

AGENDA 6 DECEMBER TOT EN MET 17 DECEMBER 

Maandag 6 dec. De school is versierd met mooie lichtjes. 

Thema onderbouw: Sil in het museum. 

VLL kern 4: Waar woon jij? 

Alles-in-1 thema kunst week 5: Schilderkunst. 

Dinsdag 7 dec. Jongerenwerker Jamilla aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur. 

Hermitage tentoonstelling voor groepen 5, leerlingen vertrekken met de bus om 8.15 uur! 

Leerlingen van groep 5a en 5b moeten om 08.10 op school zijn. 

Woensdag 8 dec. Boekenclub om leesplezier voor leerlingen te vergroten. We hebben 4 groepen onder 

leiding van de Bibliotheek. 

Kindercommissie in het stadshuis voor Sky (7a) van 14.30 tot 17.00 uur. 

Donderdag 9 dec. Djamilla van BuurtTeam Amsterdam is i.v.m. maatregelen omtrent covid-19 niet meer 

aanwezig. U kunt haar bereiken op: 0638677301 voor bijv. sport- en cultuurfonds.  

Workshop Theater deel 2 groep 5b,6a en 6b in de grote gymzaal. 

Vrijdag 10 dec. Jongerenwerker Jamilla aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur. 

Nationale Paarse vrijdag Anti-pestdag.  

Maandag 13 dec. Alles-in-1 thema kunst herhaling en Afsluiting. 

Groep 3 wetenschap en techniek, leesbeleving en in hoeken spelend leren.  

Dinsdag 14 dec. Jongerenwerker Jamilla aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur. 

Woensdag 15 dec. Boekenclub om leesplezier voor leerlingen te vergroten.  

Donderdag 16 dec. Djamilla van BuurtTeam Amsterdam is i.v.m. maatregelen omtrent covid-19 niet meer 
aanwezig. U kunt haar bereiken op: 0638677301 voor bijv. sport- en cultuurfonds. 

Vrijdag 17 dec.  Lichtjesfeest voor alle groepen. Let op: Dit jaar geen diner maar een lunch onder schooltijd.  
Ouders geven de kinderen verpakt eten mee om te lunchen. 

 

BROERTJES OF ZUSJES AANMELDEN 

BREDE SCHOOLACTIVITEITEN EN LEERLAB 

Zoals u weet zijn de brede schoolactiviteiten, leerlabs en topuren (lego challenge) tijdelijk stopgezet als gevolg 

van het coronavirus.  

Op dit moment weten wij nog niet wanneer deze activiteiten weer opgepakt kunnen worden. 

Zodra de maatregelen omtrent het coronavirus het toelaten zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.  

Tot die tijd worden alle kinderen om 14.15 uur opgehaald.  

 

* Kinderen van de naschoolse opvang buiten beschouwing gehouden. 

* Heeft uw kind bijles van SSV? Deze les gaat wel door, dit omdat het om 1 of 2 leerlingen per dag gaat. 

 

De school groeit en daar zijn wij blij mee. Wel is het belangrijk dat de broertjes en zusjes op tijd worden 

aangemeld bij de Blauwe Lijn om een plekje te kunnen garanderen in de kleutergroep.  

Heeft u een rood formulier ingevuld die u van de gemeente hebt gekregen? Dit is geen officieel 

inschrijfformulier. Vraag de administratie om een inschrijfformulier.  

Pas als u een bevestiging van inschrijving hebt gekregen is de inschrijving voltooid.   

Kinderen van de Blauwe bij stromen niet automatisch door. Ook dan moet een inschrijfformulier worden 

ingeleverd.  
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CORONA REGELS 

Inmiddels heeft u verschillende berichten gekregen met maatregelen omtrent het coronavirus. 

De maatregelen worden continue aangescherpt. Hierbij de belangrijke punten op een rij als advies van het OMT: 

 

- Ook bij milde klachten als snotverkouden, hoesten of keelpijn blijft uw kind nu thuis. 

Laat uw kind testen via de GGD. Uw kind mag naar school als hij/zij een negatieve test resultaat heeft of 48 

uur klachtenvrij is. 

- Coronageval binnen het huishouden? Alle huisgenoten moeten in quarantaine 

- Geen ouders op school, afspraken of gesprekken kunnen online of op afspraak op afstand na schooltijd. 

- Personeel draagt een mondkapje in de gangen en andere openbare ruimtes buiten de klas of kantoor. 

- Twee keer per week preventief testen voor personeel en leerlingen uit groep 6,7 en 8. 

 

Gelukkig hebben de meeste kinderen weinig klachten als ze corona hebben. Maar daardoor is het ook niet altijd 

duidelijk dat ze besmet zijn. Ook met weinig klachten kunnen leerlingen elkaar besmetten met het coronavirus. 

Door twee keer per week preventief een zelftest te doen, kan je in de gaten houden of je toch ongemerkt besmet 

bent. Met ‘preventief’ wordt bedoeld dat je een zelftest doet, zonder dat je klachten hebt. 

 

Zo help je verdere besmettingen in de klas en op school te voorkomen, zodat er minder klassen naar huis hoeven en 

het onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan.  

 

In de week van 6 december krijgen wij van de overheid testen geleverd op school.  

Mocht u een setje testen willen krijgen om thuis uw kind(eren) te testen dan kunt u dit bij de leerkracht van uw 

kind aangeven.  

De Blauwe Lijn zal zelf NOOIT leerlingen testen, de testen zijn bedoeld voor ouders om thuis te gebruiken! 

 LICHTJESFEEST 17 DECEMBER 

Door de maatregelen omtrent het coronavirus geven wij dit jaar een andere twist aan het lichtjesfeest. 

Uit voorzorg hebben wij het lichtjesfeest een week naar voren  

geschoven. Daarnaast doen wij geen diner zoals u gewoonlijk van  

ons gewend bent. Dit jaar houden wij een lichtjesfeestlunch van  

11.30 uur tot 12.30 uur. De ouderraad zorgt voor brood, drinken 

en poffertjes. Ouders mogen in overleg met de  

juf/meester verpakt etenswaren meegeven die geschikt zijn voor  

een lunch. Denk hierbij aan: broodbeleg, eieren, ontbijtkoek,  

beschuit, cakejes of andere verpakte etenswaren. Geef uw kind  

eigen service mee: bord, beker en bestek. 

Via een intekenlijst kunt u aangeven wat u wil meegeven met uw 

kind. Deze brief krijgt u van de leerkracht. 

Het zou leuk zijn als de kinderen net zo opgedoft naar school 

komen als ieder jaar bij het kerstdiner. 

 

Daarnaast zullen de kinderen per groep een kunstroute maken naar de bibliotheek. 

Daar zal een tentoonstelling staan met alle prachtige kunstwerken die de afgelopen periode door de 

leerlingen gemaakt zijn. Daarnaast is op het scherm ook een filmpje te zien die meester Marc heeft 

gemaakt tijdens de workshops. Dit filmpje wordt later ook op de website geplaatst.  

 

De schooldag duurt gewoon van 08.30 uur tot 14.15 uur. Kinderen mogen verkleed naar school en 

ouders mogen helaas niet naar binnen.  
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SCHOOLPLEIN VOORLOPIG ONTWERP 

Inmiddels zijn we al een tijdje bezig met het ontwerp voor een nieuw schoolplein. 
Tijdens de sessies van de leerlingenraad zijn ook de leerlingen druk bezig geweest met het ontwerpen van 
een ‘’droom speelplaats’’. Uiteraard kunnen niet alle dromen werkelijkheid worden, maar hebben we toch 
aardig wat wensen in vervulling kunnen krijgen. 

Het nieuwe plein wordt een groen schoolplein. Natuur is erg belangrijk en daar moeten wij voorzichtig mee 
om gaan. Ons nieuwe schoolplein zal veel beplanting, schelpen en natuurlijke materialen kennen. 
Zo krijgen we straks een hangmat, een klimparcours, duikelrek, insectenhotel, schommelnet en nog veel 
meer.  Als school is het belangrijk om samen goed voor het schoolplein te zorgen. Kinderen kunnen straks 
heerlijk spelen op het nieuwe plein maar mogen ook helpen om het plein netjes en schoon te houden. 
Zo kunnen we samen langer genieten van een nieuw speelplaats met een natuurlijke omgeving!  
 

Hieronder het voorlopig ontwerp hoe de speelplaats er mogelijk uit komt te zien. 

Mochten zich nog ontwikkelingen voordoen, dan houden wij u op de hoogte! 

De taallessen voor ouders kunnen op dit moment niet op school worden aangeboden als gevolg van het 

coronavirus. Nog steeds vinden wij het erg belangrijk dat ouders de gelegenheid krijgen om de 

Nederlandse taal te leren. Daarom worden de lessen ook online aangeboden. 

Wilt u de Nederlandse taal leren en heeft u een smartphone?  

 

Meld u dan aan bij Anissa el Khayati of stuur een e-mail naar: a.elkhayati@deblauwelijn.nl 

 

TAAL EN OUDERBETROKKENHEID 

mailto:a.elkhayati@deblauwelijn.nl


 
  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Blauwe Lijn 

Kortvoort 61A, 1104NA Amsterdam 

Telefoon: (020) 690 73 60 

E-mailadres: directie@deblauwelijn.nl 

 

 

Info: Schilderen door de eeuwen heen.  

De alleroudste schilderijen zijn de rotsschilderingen in Frankrijk uit de 

prehistorie. 

De Grieken en Romeinen versierden hun huizen met  

muurschilderingen of mozaïeken. 

In de tijd van de monniken en ridders werden in de kerken veel 

muurschilderingen gemaakt van heiligen of Bijbelse verhalen. 

Een icoon is een afbeelding van een heilige op hout. 

Veel iconen zijn met bladgoud bewerkt. 

In de 17eeeuw gingen kunstenaars op een linnen doek  

schilderen. Veel belangrijke en rijke mensen lieten een portret  

schilderen. Een stilleven is een schilderij van niet-bewegende  

dingen, zoals bloemen of eten en drinken. 

Het beroemdste schilderij uit de 17e eeuw is de Nachtwacht van Rembrandt. 

Zo’n 150 jaar geleden werd het gevoel, de beleving, belangrijker. 

De laatste 100 jaar gingen kunstenaars allerlei manieren van schilderen 

uitproberen: surrealistisch (fantasierijk), abstract of kinderlijk. 

Nu, in de 21e eeuw, mag en kan bijna alles. 

NIEUWSLIJN NR.8          PAGINA 4 

 

De Blauwe Lijn 

Kortvoort 61A, 1104NA Amsterdam 

Telefoon: (020) 690 73 60 

E-mailadres: directie@deblauwelijn.nl 

NIEUWE OUDERCONSULENT JENNY PINAS 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Mag ik mij even voorstellen: 
Ik ben Jenny Pinas, de nieuwe Ouderconsulent van de 
Blauwe Lijn. 
Ik ben sinds deze week werkzaam op de Blauwe Lijn en 
beschikbaar voor alle ouders op  
maandag, dinsdag en donderdag. 
Heeft u vragen, op en/of aanmerkingen? Vraagt u dan 
naar mij. 
Samen kunnen we zorgen voor een gezellige, veilige en 
gezonde leeromgeving waar iedereen respect heeft voor 
elkaar. 
Ik sta altijd klaar voor een babbeltje, een grapje of een 
serieus gesprek. 
Spreekt u mij maar gewoon aan. 
 
 
j.pinas@deblauwelijn.nl 
 

ALLES-IN-1 THEMA KUNST WEEK 5: SCHILDERKUNST 


