“Uit de school
geklapt!”
April 2021

April doet wat hij wil:
Deze maand startte wel heel gek met
op 2e Paasdag sneeuw, hagel en
windstoten. Gelukkig ging de
temperatuur de tweede helft van de
maand omhoog want in de meivakantie
willen we toch echt in het zonnetje
zitten.
Voor groep 8 zitten de drie spannende
dagen er weer op. De Cito Eindtoets is
vorige week gemaakt. Meester William
en alle juffen en meesters zijn ervan
overtuigd dat jullie het goed hebben
gedaan, ieder naar haar of zijn kunnen!

Geheugensteuntjes:
Mei
Ma. 3 t/m zo. 16 mei Meivakantie
Ma. 24 2e Pinksterdag
Juni
Di. 1 Theoretisch Verkeersexamen
groep 7
Ma. 21 Studiedag
Juli
Di. 6 Afscheidsavond groep 8
Zomervakantie start vrijdag 9 juli vanaf
12.00 uur t/m zo 22 aug.

Ziekmeldingen:
Een aantal ouders melden hun kind
ziek via de mobiele klassentelefoon.
Deze telefoons zijn nu niet in gebruik!
Wilt u uw kind ziekmelden, doet u dit
dan via de mail of belt u 0204702717.

Tevredenheidspeiling:
Na de meivakantie is het weer tijd voor
de tevredenheidspeiling. Voorheen
deden we dit met Scholen met Succes,
nu gaan we dit doen met Werken met
Kwaliteit (WMK). Als eerste vult het
team de lijsten in. Daarna krijgen
de leerlingen de vragenlijst. Deze
wordt per vraag met de hele klas
tegelijk ingevuld.
Als laatste zullen de ouders ook een
vragenlijst krijgen. Hoe we dit vorm
gaan geven is nog niet duidelijk.
We denken er over na om dit tijdens
een digitale bijeenkomst tegelijkertijd
te doen voor ouders die dit prettig
vinden. De uitkomsten zijn eind juni
bekend.

Stagiaires:
Elk jaar zijn we blij met de stagiaires
die ons komen helpen en hun opleiding
hier kunnen volgen. Juf Gabriella is
onze stagecoördinator en vindt volgens
ons altijd de leukste stagiaires!
Hieronder stellen zich een aantal
stagiaires voor:
Ik ben Naomi, ik ben tweedejaars
pabo-studente en loop sinds een
maandje stage in groep 1/2 B bij juf
Tamar Loe. Tot nu toe bevalt het me
erg goed. Het team is gezellig en de
kinderen zijn leuk. Ik hoop nog veel
leuke dingen met ze te kunnen
ondernemen het aankomende half jaar!
Groetjes, Naomi

Mijn naam is Doris Haxhiaj en ik ben
een Erasmusstudent uit België. Ik zit
op de pabo in Amsterdam en loop stage
op de Elout in groep 4 bij juf Gabriella.
U zult me op de Elout zien rondlopen
tot het einde van het schooljaar.
Ik ben heel benieuwd om meer te
weten te komen over het onderwijs in
Nederland.

Mijn naam is Cindy van der Wel en ik
werk sinds 1 februari als stagiaire voor
groep 6 op maandag, dinsdag en
woensdag. Ik vind het een hele leuke
klas met lieve, veelzijdige kinderen
waar ik veel van leer en die ik steeds
beter leer kennen. Ook ben ik heel blij
met mijn begeleider juf Annette.
Het onderwijs is bijna helemaal nieuw
voor mij: ik heb Economie gestudeerd
en heb de afgelopen jaren bij
verschillende banken gewerkt. Een
aantal jaar geleden ben ik begonnen
met bijlessen geven aan kinderen in
groep 3 t/m 8. Ik vond dat zo leuk dat
ik besloten heb dat ik graag juf wil
worden. Daarom begin ik per
september aan de verkorte paboopleiding aan de Hogeschool van
Amsterdam.

Ik ben 42 jaar oud en heb zelf 3
dochters in groep 4, 6 en 8, die om de
hoek op de school zitten. Naast mijn
drukke gezin houd ik veel van koken,
sporten en lezen (nu vooral over het
onderwijs en alles wat daarbij komt
kijken).
Ik kijk er erg naar uit om in ieder geval
tot het einde van het jaar op de Elout
te blijven en hoop jullie als ouders ook
allemaal een keer te ontmoeten. Dank
voor jullie vertrouwen in mij als
beginnende leerkracht!

Groep 6:
Het schooltuinavontuur is begonnen.
Met de bus gaan de kinderen elke
maandagochtend maar de Aemstel
Schooltuin. We maken de grond klaar
door te harken en bemesten. We
hebben al aardappelen, violen en
perkbloemen mogen planten. Daar
zullen nog veel groenten en bloemen
bijkomen. We hopen eind van het
seizoen lekker te kunnen koken en een
bosje bloemen te kunnen plukken.

basisvaardigheden die belangrijk zijn
voor uw kind. In de middag: Diverse
inspirerende en creatieve activiteiten,
sport en uitstapjes.
De activiteiten sluiten aan bij ons
thema “Sterk naar de brugklas”. De
zomerschool is van 19 juli tot en met
30 juli 2021.
Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via:
https://zomerschoolamsterdam.nl/inschrijformulier/

Doe-lab: Thema Koken

Zomerschool:
Wat biedt de Zomerschool?
De Zomerschool helpt de leerlingen
van groep 8 en 7om zich sterk te
maken en extra kansen te krijgen voor
de belangrijke overstap naar het
voortgezet onderwijs en groep 8.
Leerlingen zitten in groepen van
maximaal 16 leerlingen met ervaren en
bevoegde leerkrachten om uw kind te
begeleiden. De Zomerschool vindt vier
dagen per week plaats (maandag –
dinsdag – donderdag – vrijdag) in de
Goeman Borgesiusschool in
Geuzenveld. Dankzij subsidie van de
gemeente Amsterdam is het geheel
gratis.
In de ochtend: Een actief
onderwijsprogramma “Sterk naar de
brugklas” met aandacht voor
studievaardigheden, noteren en
plannen van huiswerk, taal (schrijven
en spelling) en rekenen. Kortom, de

Maar voordat er gekookt kon worden
moesten de kinderen eerst
boodschappen doen!
Daarbij ook meteen de prijzen
vergelijken om zo goedkoop mogelijk
boodschappen te doen. Een aantal
kinderen kon dat heel goed. Ze hebben
geleerd dat de cijfers voor de komma
hele euro’s zijn en achter de komma
centen zijn. Voordat we bij de kassa
waren moesten de kinderen schatten
wat het totaalbedrag zou zijn. De
meesten zaten heel dichtbij.

Te leuk om te vergeten:

En dit staat er op het programma!

Dinsdag 13 april beginnen de kleuters
zoals altijd in de kring, ze mogen
vertellen wat hun bezighoudt. Vandaag
is dat de start van de vastenmaand
Ramadan. Maar wat dat nou precies
is???
Allah zit hier nu op het dak!
En we gaan heel veel eten!
Je mag helemaal nooit meer
eten!
Allah is al 21 jaar.
Hij woont in een mooi vierkant
paleis!

Zaterdag 8 mei 2021

Muziekschool:
Onder de noemer Music Meets biedt
Muziekschool Amsterdam gratis een
aantal vrolijke online workshops en
muziekvoorstellingen voor kinderen.
Lekker actief een half uurtje zingen,
dansen, trommelen, luisteren én
lachen!
Van een band in je broekzak tot een
zingend speelgoedkonijn en het Grote
Peuter Sambabal, dát is Music Meets!
Eens per maand gooit Muziekschool
Amsterdam haar digitale deuren
wagenwijd open en wordt de rode
loper uitgerold. Ontdek ook wat voor
geks je allemaal met je stem kunt doen
of trommel lekker op je rommel.
Of je nu ervaring hebt op een
instrument of niet, of je 3 óf 12 jaar
oud bent: met Music Meets kom je
ruimschoots aan je broodnodige dosis
muziekvitamines!
De komende editie van Music Meets is
speciaal in de meivakantie gepland.

* 10:00- 10:45: Muziek met peuters
online (1-3 jr): Swing mee met het
Grote Peuter Sambabal, meer info &
aanmelden<https://www.muziekschoola
msterdam.nl/live/music-meets/8-mei2021-muziek-met-peuters-online-1tm-3-jaar/>
* 12:00-12:30: Spelen met muziek
online (4-6 jr.) Stoelriemen vast, we
gaan op muzikale wereldreis, meer info
&
aanmelden<https://www.muziekschoola
msterdam.nl/live/spelen-met-muziekonline/>
* 14:00-14:30: Ontdek je instrument
online (6-7 jr.) Ontdek het bekendste
instrument ever: je stem, meer info &
aanmelden<https://www.muziekschoola
msterdam.nl/live/music-meets/8-mei2021-ontdek-je-instrument-online/>
* 16:00-16:30: Workshop Ritme van
de stad (8+) Ontdek de ritmes in je
eigen huis, meer info &
aanmelden<https://www.muziekschoola
msterdam.nl/live/music-meets/8-mei2021-workshop-ritme-van-de-stad/>

Zondag 9 mei 2021

* 12:00-12:30: Kindervoorstelling
Alles voor Jonathan (AL) Jonathans'
speelgoed komt elke dag stiekem tot
leven, meer info &
aanmelden<https://www.muziekschoola
msterdam.nl/live/music-meets/9-mei2021-muzikale-kindervoorstelling/>
* 14:00-14:30: Workshop Bandlab
(10+) Band in je broekzak: ontwikkel
je digitale muziekskills, meer info &
aanmelden<https://www.muziekschoola
msterdam.nl/live/music-meets/9-mei2021-workshop-bandlab/>
Alle workshops en voorstellingen zijn
gratis via Zoom te volgen.

Website:
Heeft u al gekeken op onze nieuwe
website?
www.bselout.nl
Wij zijn er trots op!

Een fijne meivakantie,
het team van de Elout

