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Geheugensteuntjes: 
Let op gewijzigde datums!  
(onder voorbehoud) 

Maart 

Ma 1 eerste schooldag 

Do. 18 Rapporten mee 

Vr. 19 Studiedag 

Vanaf ma. 22 10-minutengesprekken 

(Digitaal) 

April 

Do. 1 Studiedag 

Vr. 2 Goede Vrijdag 

Ma. 5 2e Paasdag 

Di. 20 t/m do. 22 Cito Eindtoets groep 

8 

Di. 27 Koningsdag 

Vr. 30 Studiedag 

Mei 

Ma. 3 t/m zo. 16 mei Meivakantie 

Ma. 24 2e Pinksterdag 

Juni 

Ma. 21 Studiedag OGW 

Juli 

Di. 6 Afscheidsavond  

Zomervakantie start vrijdag 9 juli vanaf 

12.00 uur t/m zo 22 aug.    

 
 

 

 
JAAA weer naar school! 
Gelukkig, we mochten weer naar 

school! Vrijdag alles klaargemaakt, 

iedereen blij en wat gebeurde er????? 

Op de eerste dag CODE ROOD! Dat 

was gek, ineens sneeuw, ijs, berekoud 

en bussen, treinen en trams die niet 

reden. Samen met het bestuur moest 

juf Hanife de beslissing nemen dat het 

te gevaarlijk was voor de kinderen, 

ouders en haar team om naar school te 

komen. Maar dinsdag mocht het dan 

eindelijk! Iedereen was in een 

feeststemming, de kinderen waren heel 

blij om elkaar te zien en alle juffen en 

meesters liepen vrolijk in de rondte. En 

als bonus lag er sneeuw op de 

speelplaats, een extra traktatie voor de 

lastige weken die achter ons liggen. 

Laten we hopen dat mede door ons aan 

alle regels te houden we gewoon op 

school mogen blijven komen! 

 
 
KIES: 
Kies biedt Kinderen In Een Scheiding 

de kans om in een veilige omgeving te 

vertellen over wat zij meemaken nu 

hun ouders uit elkaar zijn. KIES helpt 

kinderen om te leren kiezen voor 

henzelf, de scheiding is hen immers 

overkomen. KIES geeft kinderen een 

eigen ruimte en plek om in een veilige 

omgeving samen met andere kinderen 

stil te staan bij alles wat de scheiding 

met zich heeft meegebracht en wat ze 

misschien nog steeds meemaken. KIES 

is geen therapie, het is coaching van 

kinderen. Het maakt een kind sterker. 

Vaak hebben kinderen vragen, zorgen 

en wensen. Bij KIES kunnen kinderen 



ongestoord praten en vertellen, zonder 

rekening hoeven te houden met de 

gevoelens van hun ouders. Het 

(h)erkennen van gevoelens en 

soortgelijke ervaringen bij hun 

groepsgenoten sterkt kinderen.  

Kort of lang geleden uit elkaar? Dit 

maakt niet uit, KIES is een 

laagdrempelige training voor alle 

kinderen die een scheiding van hun 

ouders meegemaakt hebben, of op dit 

moment meemaken. Na KIES hebben 

kinderen geleerd hun gedachten te 

verwoorden. Ze kunnen beter vertellen 

waar ze zich zorgen over maken of wat 

ze niet begrijpen. Kinderen en ouders 

kunnen hierdoor werken aan voor hen 

best haalbare mogelijkheden. 

Maandag 15 maart start de KIES 

training in Zuid, de Pijp. Locatie: OKT, 

Tweede Jan van der Heijdenstraat 75. 

Aanvang: 15.30 uur-16.55 uur. 

Kinderen van groep 3 t/m groep 8 

kunnen deelnemen. Maximaal 9 

kinderen kunnen deelnemen. Het zijn 6 

aaneengesloten bijeenkomsten, 

wekelijks. Inschrijven kan tot uiterlijk 

28 februari a.s. Er zijn geen kosten aan 

verbonden. U kunt uw kind(eren) 

digitaal inschrijven op 

kiesamsterdam.nl. Eveneens kunt u het 

deelnameformulier opvragen bij de 

Ouder- en kindadviseur van uw school. 

Voor inhoudelijke vragen kunt u zich 

richten tot KIES-coach Saskia Klein 

(info@kiesamsterdam.nl). Het 

ondertekende deelnameformulier kunt 

u mailen naar bovenstaand mailadres. 

Op de website kiesamsterdam.nl is 

meer te lezen over KIES. Ook kunt u 

op de website een kort filmpje bekijken 

waar kinderen vertellen over hun 

ervaringen van deelname aan KIES in 

Amsterdam. 

 
 

 

Voorleeswedstrijd: 
 De Nationale Voorleeswedstrijd is dit 

jaar op een andere manier.  

Alle deelnemende scholen in 

Amsterdam en Diemen hebben 

prachtige filmpjes gestuurd waarin de 

voorleeskampioenen van de 

deelnemende scholen ons meenemen in 

hun favoriete verhaal. 

Linh uit groep 8  heeft haar verhaal uit 

“De koning van Kantoren” verteld, 

geschreven door Jan Terlouw. 

Per voorronde worden door de 

educatieve medewerkers van de OBA 3 

kampioenen gekozen, die op de short-

list van 15 kandidaten komen. Deze 15 

voorlezers worden nogmaals 

beoordeeld, nu door een externe jury. 

Deze jury mag 5 voorlezers uitkiezen 

die doorgaan naar de halve finale. Op 

vrijdag 19 februari om 11.00 uur maakt 

de organisatie in een programma van 

ongeveer een half uur bekend welke 

voorleeskampioenen deze ronde 

gewonnen hebben en door mogen naar 

de halve finale. 

We duimen voor Linh!! 

 

 
 

 

Een fijne voorjaarsvakantie,  

 

met vriendelijke groet,  

 

team Elout  

http://kiesamsterdam.nl/
mailto:info@kiesamsterdam.nl

