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 AGENDA 11 SEPTEMBER TOT EN MET 25 SEPTEMBER    

Maandag 14 sept. Alles-in-1 Thema Europa week 3: Zuid- Europa. 

VLL kern 1: Beestenboel. 

Thema onderbouw: Sil-kleutervlog. 

Kanjertraining Les 2. 

Aanmelden weekendschool leerjaar 7. 

Groep 3a mediawegwijslessen.  

Start leerlab Engels voor leerjaar 7 en 8 van 14.30 tot 15.30 uur. 

Start leerlab Mediawegwijs voor leerjaar 4 van 14.30 tot 15.30 uur.  

   

Dinsdag 15 sept. Jongere werker Jahmilla is elke dinsdagmiddag aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur. 

Groep 6a, 6/7b en 7a gaan koken in het kader van thema Europa. 

Training ‘’ Het Huis’’ groep 7 van 13.00 tot 15.00 uur.  

Leerlab woordenschat niveau 1,2,3 en NT2 van 14.30 tot 15.30 uur. 

   

Woensdag 16 sept. Toets dagen VLL Kern 1. 

Startvergadering leerlingenraad. 

Faalangsttraining Bibber de baas van 12.30 tot 14.00 uur, let op alleen als u een uitnodiging heeft 

gehad. 

Leerlab Tafels van 14.30 tot 15.30 uur. 

   

Donderdag 17 sept. De Tandarts is weer op school voor de controles.  

Groep 5a, 8a en 8b gaan koken in het kader van thema Europa. 

Leerlab woordenschat niveau 1,2,3 en NT2 van 14.30 tot 15.30 uur. 

   

Vrijdag 18 sept. Jongere werker Jahmilla is elke vrijdagmiddag aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur. 
Lego challenge groep 1 t/m 8 van 14.30 tot 15.30 uur.  
Start Topuur talentenacademie groep 8 van 13.30 tot 15.00 uur. 

   

Maandag 21 sept. Alles-in-1 Thema Europa week 4: Oost-Europa. 

VLL Kern 2: ‘’ Dag en Nacht’’. 

Weekendschool houdt individuele gesprekken met leerlingen die zich hebben aangemeld.  

Groep 3b mediawegwijslessen.  

Leerlab Engels voor leerjaar 7 en 8 van 14.30 tot 15.30 uur. 

Leerlab Mediawegwijs voor leerjaar 4 van 14.30 tot 15.30 uur. 

   

Dinsdag 22 sept. Training ‘’ Het Huis’’ groep 7 van 13.00 tot 15.00 uur.  

Leerlab woordenschat niveau 1,2,3 en NT2 van 14.30 tot 15.30 uur. 

   

Woensdag 23 sept. Leerlab Tafels van 14.30 tot 15.30 uur. 

Faalangsttraining Bibber de baas van 12.30 tot 14.00 uur. 

   

Donderdag 24 sept GGD op school voor een logopediescreening voor leerlingen groep 1 t/m 3. 

Leerlab woordenschat niveau 1,2,3 en NT2 van 14.30 tot 15.30 uur. 

   

Vrijdag 25 sept. Lego challenge groep 1 t/m 8 van 14.30 tot 15.30 uur.  

Topuur talentenacademie groep 8 van 13.30 tot 15.00 uur. 

MR vergadering via zoom van 15.30 tot 17.00 uur. Aanmelden mag bij juf Anissa. 

Stuur een e-mail naar: a.elkhayati@deblauwelijn.nl 
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KICK-OFF MET EDWIN VAN DE SAR  
 

                                 

  

 

De kick-off met Edwin van de Sar was een succes. Ondanks de regen hebben de kinderen 

genoten van de BMX-show, de verkeerslessen en natuurlijk de aanwezigheid van de beste 

Keeper aller tijden.  

Onze leerlingen hebben mogen remmen in een echte elektrische lessenauto, rijden in een 

kleine Halo- auto en veel geleerd over verkeersregels op de weg. 

 

Benieuwd hoe de dag verlopen is? Bekijk deze korte filmpje voor een impressie: 

https://youtu.be/fNZa5ZU7FJY   
 

 

Vanaf 17 september is de schooltandarts op 

school voor de halfjaarlijkse controle.  

Dr. Tan is samen met haar assistente elke 

schooldag aanwezig behalve op de woensdag.  

Indien u toestemming heeft gegeven zal uw 

kind gecontroleerd en eventueel behandeld 

worden. 

Heeft u vragen? U mag gerust bellen, dr. Tan of 

de assistente staat u graag te woord! 

Tel:  0206166332 of 0619468845. 

TIJD VOOR DE SCHOOLTANDARTS 

  

 

https://youtu.be/fNZa5ZU7FJY


 
LEERLABS EN BREDESCHOOLACTIVITEITEN                     
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Op dit moment krijgen wij nog veel vragen over brede schoolactiviteiten en leerlab. 

De brede school activiteiten en leerlab zijn inmiddels van start gegaan. 

Door de maatregelen omtrent de covid-19 virus ziet de verdeling er anders uit dan u van ons gewend 

bent. Normaliter worden alle activiteiten in clusters aangeboden. Nu is het zo dat de scholen ieder 

apart een activiteit aangeboden krijgt, hierdoor heeft u minder keuze binnen de activiteiten.  

Dit is wel het meest veilige en verantwoorde manier om toch activiteiten voor onze leerlingen te 

kunnen blijven verzorgen. 

De Blauwe Lijn heeft dit blok keuze uit de volgende 8 activiteiten: 

- Gitaar (groep 6 t/m 8) > NOG 1 plekje 

- Tekenen en schilderen (groep 2 t/m 5) > VOL 

- Breakdance (groep 5 t/m 7) > NOG 13 plekken 

- Choco ondernemen (groep 5 t/m 8)> VOL 

- Judo (groep 2 t/m 4) > VOL 

- Capoeira (groep 5 t/m 8) > NOG 9 plekken 

- Brassband (groep 5 t/m 8) > NOG 13 plekken 

- Vloggen, film en registreren (groep 5 t/m 8) > VOL 

 

U mag uw kind ook online aanmelden voor de brede schoolactiviteiten, kijk op: 

http://bredeschoolzuidoost.nl/  
 

Let op: Uw kind kan pas mee doen als u een bevestigingsformulier heeft gekregen.  

Een aanmeldingen is nog geen plaatsing!  

Multisport is een activiteit vanuit de gemeente en wordt niet door de Blauwe Lijn georganiseerd.  

TOPUUR TALENTACADEMIE  

  

 Vanaf Volgende week vrijdag zal groep 8 deelnemen aan het topuur Talentacademie. 

Deze topuur is deels onder schooltijd en deels buiten schooltijd. 

De leerlingen die meedoen met LEGO challenge zullen niet kunnen deelnemen aan dit 

programma. De topuur Talentacademie is iedere vrijdag van 13.30 tot 15.00 uur en 

loopt tot 27 november. 

 

De Talentacademie Zuidoost is een naschools programma voor leerlingen uit groep 7 en 

8 en is onderdeel van de aanpak PO/VO Zuidoost. Doel van de Talentacademie is dat de 

kinderen zelfverzekerd en voorbereid de overstap naar de middelbaar school maken. 

Het programma wordt uitgevoerd door herkenbare positieve rolmodellen, mentoren die 

kunnen putten uit hun eigen ervaringen op de basisschool, middelbare school en 

vervolgkeuzes. De Talentacademie behandeld drie thema’s die allen afgesloten worden 

met een eindpresentatie aan ouders, leerkrachten en overige genodigden. 

Het programma is ontwikkeld op basis van recente wetenschappelijke bevindingen die 

effectief zijn bewezen. En is gevuld met leuke educatieve activiteiten die de kinderen 

uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. 

 

http://bredeschoolzuidoost.nl/

