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3 Bijtjes

10 mei 2016

Belangrijke data
Dag
Do

Datum
12-05

Activiteit
Grp 5 t/m 7 Leerorkest

NaSchoolseActiviteiten

Vrij

13-05

Grp 5 en 6 schooltuinen

Ma

16-05

Pinksteren (leerlingen zijn vrij)

Di

17-05

Studiedag ( leerlingen zijn vrij)

Do

19-05

Grp 5 t/m 7 Leerorkest

Op 17 mei start de 3 periode van de naschoolse
activiteiten. Er is een wijziging voor de activiteit
leerlab voor groep 7. Deze activiteit is verplaatst
van de dinsdag naar de woensdag.

Vrij

20-05

Grp 5 en 6 schooltuinen

Ma

23-05

Voorlezen in aula

Di

24-05

Grp 5 schoolzwemmen

Do

26-05

Grp 5 t/m 7 Leerorkest
Grp 7 en 8 Bliksemstage

Vrij

27-05

e

Heb je hulp nodig bij rekenen, wil je meer
of beter leren, ben je een volhouder en
doorzetter? Meld je dan aan voor het
Leerlab. Vanaf 11 mei op de woensdag
en donderdag van 14.15 tot 15.15 uur.

Grp 5 en 6 schooltuinen
Schoolfotograaf

Aankondiging
ouderraadpleging
Volgend schooljaar vijf minuten
eerder met de les beginnen (8.25)?
Komende week vindt er een ouderraadpleging
plaats waarin wordt gevraagd of u het er mee
eens of oneens bent dat we volgend schooljaar vijf
minuten eerder met de les gaan beginnen.
U zult nu vast denken maar waarom dan?
Als bijlage treft u een aparte brief aan.
Tijdens afgelopen MR vergadering is dit punt met
de oudergeleding besproken. Zij hebben al akkoord
gegeven op dit voorstel en deze ouderraadpleging.
Wilt u nog wat meer weten over het Topuur? Lees
dan de vorige nieuwsbrieven nog eens na op onze
website en/of kijk bij Wij(k) Brede School.

TOPuur voor de groepen 7 en 8
De derde periode van de naschoolse activiteiten
zijn voor de groepen 7 en 8 op de maandag en is
en klein beetje anders dan voorgaande jaren.
Dit heeft te maken met de lessen van Topuur.
Voorheen waren deze lessen onder schooltijd,
maar dit jaar zijn deze lessen (10 weken) op
maandag na schooltijd van 14.15 tot 15.15 uur.
Met dit topuur gaan groep 7 en 8 oefenen voor
hun eindmusical.

Uitbreiding van de A9
Gaasperdammerweg
Vrijdag 22 april
hebben we
samen met
Wereldwijs
Koningsspelen
gevierd. Met z’n
allen hebben we
de warming-up
gedaan en daarna
hebben in
groepjes allerlei
spelletjes gedaan.

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt
aanneemcombinatie IXAS aan de
uitbreiding van de A9 Gaasperdammerweg.
De uitbreiding van deze weg en de bouw van de
tunnel gaan niet zonder overlast.
Dat kan vervelend zijn voor de scholieren die zich
misschien minder goed kunnen concentreren op
hun huiswerk of minder goed kunnen leren voor
proefwerken of examens.
Daarom biedt Rijkswaterstaat leerlingen uit
Amsterdam Zuidoost die hinder ondervinden van
de werkzaamheden, bijles of studiebegeleiding.
Deze begeleiding wordt verzorgd door Studiehuis
Zuidoost en door Stichting Studiemax.
Rijkswaterstaat hoopt zo dat leerlingen geen last,
maar juist profijt hebben van onze aanwezigheid in
Amsterdam Zuidoost.

Toen we moe van alle spelletjes terug kwamen op
school werden we verwelkom geheten door
Koning
WillemAlexander en
Koningin
Maxima. Die
ons op een
koninklijke
lunch
trakteerden.

De begeleiding is gratis.

Kijk voor meer informatie op de site:
bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl

