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Welkom
Beste ouders en leerlingen,
In de nieuwsbrief van oktober staat weer belangrijke informatie. Deze maand gaan we de
school officieel openen en daar hoort natuurlijk een feest bij. Hieronder leest u meer over het
feest.

Openingsfeest school
Dinsdag 13 oktober wordt een speciale dag. We zullen de school dan feestelijk openen. Het
openingsfeest staat in het thema Nelson Mandela. Hoe kan het ook anders?. In alle
klassen is er de afgelopen weken hard gewerkt aan dit thema en in de onder/middenbouw
aan het thema Safari.
‘s Middags hebben we een grote verrassing voor ouders & kinderen, aansluitend zal de
officiële opening van de school én een tentoonstelling zijn. Na de tentoonstelling staat er
een hapje en een drankje klaar.
Het programma voor de ouders en de kinderen duurt van 13.15 uur tot 15.00 uur.

Fietsen op het plein

We zien dat best veel kinderen op de fiets naar school komen, hartstikke gezond! We
verzoeken iedereen (kinderen, ouders en leerkrachten) om het schoolplein lopend te
betreden. Voor de poort graag afstappen en de fiets lopend naar het rek brengen!
We zien dat de fietsenrekken behoorlijk vol staan, maar toch vragen we iedereen zoveel
mogelijk fietsen in het rek te zetten en anders netjes tegen de muur te zetten.
Alvast bedankt!
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Afscheid juf Julia
Juf Julia heeft haar laatste werkdag gehad voor de zomervakantie, maar we laten haar na al
die tijd niet stilletjes vertrekken. Op 13 oktober combineren we haar afscheid met de opening
van de school.
We willen de kinderen, die haar kennen, een cadeau laten verzorgen. En juf Julia houdt van
reizen, daarom heeft het team besloten dat elke groep een mand maakt. Daarin komen
houdbare ingrediënten voor maximaal twee recepten per klas. Deze recepten zijn gekoppeld
aan een land:
Groep 1/ 2

Thailand

Groep 3/ 4

Italië

Groep 5/ 6

Turkije

Groep 7

Mexico

Groep 8

Marokko

De leerkrachten zorgen voor een intekenlijst. Hierop kunt u zien wat er nog nodig is. De
leerlingen krijgen de recepten mee naar huis. De desbetreffende ingrediënten moeten uiterlijk
vrijdag 9 oktober ingeleverd zijn. We hopen op jullie hulp!
Op dinsdag 13 oktober komt juf Julia in de klas om de mand in ontvangst te nemen. Verder
zal ze de rest van de dag ook aanwezig zijn om verder afscheid te nemen.

Ouderbijdrage
Een aantal ouders heeft de ouderbijdrage dit schooljaar al betaald! Zoals u in de kalender
heeft kunnen lezen, bedraagt de ouderbijdrage dit schooljaar: € 47,50 voor het oudste kind,
€ 42,50 voor het tweede kind uit het gezin dat hier op school zit en € 37,50 voor alle volgende
kinderen in het gezin, op school.
Deze ouderbijdrage kunt u contant betalen bij juf Marga van de administratie of overmaken
o.v.v. van de naam en klas van uw kind op rekeningnummer NL86RABO0159313732
Van de ouderbijdrage wordt het schoolreisje betaald en de verschillende festiviteiten
gefinancierd. Denk hierbij aan de sportdag, het zomerfeest, Sinterklaas en Kerst.
Mocht u het hele bedrage niet in één keer kunnen missen, kunt u contact opnemen met juf
Dieuwertje. Er kan altijd in termijnen worden betaald. Hoe eerder u daarmee begint, hoe
gemakkelijker het resterende bedrag straks te betalen valt.
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Mentorproject & weekendstudentenproject
Op woensdag 8 oktober om 14.30 zal er op de Nelson Mandela school een voorlichting
plaatsvinden over het Mentorproject en Weekendstudentproject van de Stichting voor
Kennis en sociale Cohesie (SKC).
Het Mentorproject begeleidt leerlingen in de groepen 7 en 8 en in het eerste en tweede
leerjaar van het Voortgezet Onderwijs.
Het Mentorproject is erop gericht de kansen van leerlingen in het onderwijs te vergroten.
Door de begeleiding van een mentor willen wij de overstap naar het voorgezet onderwijs
ondersteunen, er wordt gewerkt aan het versterken van sociale vaardigheden en
studievaardigheden.
Het Weekendstudentproject begeleidt leerlingen in groep 7 en 8 en richt zich daarbij op
taalontwikkeling en actief burgerschap, er worden thema’s behandeld zoals bijvoorbeeld
Water in Nederland, Willem van Oranje, Geld en Wereldreligies.

Bliksemstage groep 7 & 8
Op dinsdag 6 oktober 2015 gaan de leerlingen van groep 7 en 8 op Bliksemstage.
Wij vertrekken om 8:45 uur en zijn weer rond 12:30 uur op school. De bliksemstage
duurt 2,5 uur.
De kinderen moeten een OV-chipkaart hebben met minimaal 5 euro tegoed .
Groep 7 gaat naar De Openbare Werkplaats en het Van Gogh Museum.
Groep 8 gaat naar Gamma Overamstel, Coster Diamonds, Double Tree by Hilton.
De kinderen worden in groepjes verdeeld door de groepsleerkracht. De begeleiding voor
groep 7 is geregeld, in groep 8 is nog 1 hulpouder nodig.
Tijdens de Bliksemstage gaan de leerlingen bij een bedrijf kijken wat ze later kunnen worden.
Bliksemstage doen we, zodat uw kind ziet welke beroepen er allemaal zijn, welke opleiding
ze daarvoor nodig hebben en wat voor werk er bij hen past. De kinderen krijgen een
rondleiding en mogen een handje meehelpen.
We hopen op een leerzame bliksemstage!

Openingstijden ouderkamer
De ouderkamer is geopend op momenten dat onze oudercontact medewerker er is en op
woensdagochtend. U ontvangt zo snel mogelijk een volledige jaarplanning.
Openingstijden: Maandag 8.30-9.30
Khadija
Woensdag 8.30-9.15
Donderdag 8.30-9.30 Khadija
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Agenda
Donderdag 1 oktober: Opening kinderboekenweek
Dinsdag 13 oktober: Feestelijke opening school & afscheid juf Julia
14, 15 en 16 oktober: Studiedagen, kinderen vrij
19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie
Maandag 26 oktober: Eerste schooldag na de vakantie
Woensdag 4 november: CAP onderzoek voor gedeelte groep 8 &
vreedzame wijk buurtmanifest (uitnodiging volgt)
Vrijdag 6 november: Nieuwsbrief
N.B. Geeft u nog even uw e-mailadres door bij de leerkracht of de
administratie? Wij zouden graag zo snel mogelijk deze nieuwsbrief digitaal
versturen!

