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Van de directie

( iemand anders zou thuis de toets kunnen
maken) van het gemaakte werk niet wenselijk.

Beste ouders,

Op school werken we ook met methode
gebonden digitale software waarmee leerlingen
kunnen oefenen. Dit is gebundeld op de site
www.basispoort.nl . Een aantal van deze
oefenprogramma’s zijn ook geschikt om thuis te
oefenen. Als uw kind hiermee aan de slag wil,
kunt u dit aangeven bij de leerkracht. U ontvangt
dan op het bij ons bekende e-mailadres een
activitatiecode waarmee u het thuis oefenen kunt
activeren.

Na een prachtige zomer met zeer hoge
temperaturen en genoeg regen is schooljaar
2019- 2020 begonnen. Het team heeft op
woensdag 21 augustus een feestelijke start
gemaakt en de leerlingen zijn op maandag 26
augustus ook feestelijk ontvangen. Het was goed
om te zien dat iedereen een fijne tijd had gehad
en vol energie en met een goed humeur uitkeek
naar het nieuwe jaar.
De terugkeer van onze zieke collega’s Dorien,
Friedel, Sandra, Corry en Razia is een grote
bijdrage aan de feestvreugde. Alle groepen
hebben nu een groepsleerkracht, maar we
hebben nog steeds een halve baan als vacature
uitstaan. Inmiddels hebben we wel een nieuwe
vakleerkracht gymnastiek. Vanaf maandag 2
september gaat Tjerk van de Stap aan de slag met
de gymnastieklessen. Het rooster voor deze
lessen moeten nog opgesteld worden, maar
woensdag 4 september zullen wij u er over
berichten.
Op donderdag 19 september hopen wij u te
ontmoeten op de kennis/informatieavond.
Hiervoor krijgt u nog een aparte uitnodiging.
Met vriendelijke groet,
Jenny Horstink
Schoolorganisatie
Thuis oefenen
Om extra rekenen of taal te oefenen, maken we
op school gebruik van Muiswerk. Kinderen
kunnen hier thuis ook mee oefenen via de site
http://online.muiswerken.nl/nellestein
Gebruikersnaam en wachtwoord wordt verstrekt
door de leerkracht. Het thuis oefenen mag, maar
moet niet. Helaas is het niet mogelijk om thuis
toetsen te maken. De makers van Muiswerk
vinden dit in verband met de betrouwbaarheid

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee
vanaf schooljaar 2019 /2020 uw vrijwillige
ouderbijdrage voldoen.
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als
u een laag inkomen en weinig vermogen hebt.
Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk
dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met
de gemeente op telefoonnummer 14020.
Schoolfotograaf
Op vrijdag 13 september komt de
schoolfotograaf. Er wordt die dag gestart met de
broertjes en zusjes en daarna zijn de groepen 3-8
aan de beurt. De fotograaf komt later in het jaar
voor de groepen 1-2.
Brede school
Op 16 september start de brede school de
activiteiten weer. U kunt vanaf vandaag uw kind
digitaal aanmelden/inschrijven op de site;
www.bredeschool.zuidoost.nl (helaas alleen in
de Chrome browser).
We hebben weer een mooi programma.
Mocht u tegen problemen aanlopen kunt u
maandag t/m vrijdag van 14.00 uur tot 14.30 mij
even om hulp vragen.
Tip: schrijf u kind zo snel mogelijk in de plaatsen
zijn beperkt.
Met vriendelijke groet,
Herman

Coördinator Brede School
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Groep 7B had prachtig weer op de schooltuinen
en een vette oogst!

Bijspijker cursus/op
uitnodiging
di

gr 7 en 8

vrij

gr 7 en 8

ma en
vrij

gr 8

di en
do

Bijspijker cursus/op
uitnodiging
groepen 7 en 8
Bijspijker cursus/op
uitnodiging

Deze leerlingen wisten even niet meer waar
potloden, puntenslijpers, enz. ook al weer voor
bedoeld waren.
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