“Uit de school
geklapt!”
Maart 2021

Nieuwe website
Eindelijk is hij in de lucht, onze nieuwe
website! Alle informatie, protocollen en
nieuwtjes staan er op. De juffen en
meesters stellen zich aan u voor en
wat er in elke groep gebeurt kunt u er
ook vinden! Met speciale dank aan juf
Lisa en meester William die dit
kunststukje voor elkaar hebben
gekregen!

Schrijfster in de groep!
Geheugensteuntjes:
April
Do. 1 Studiedag
Vr. 2 Goede Vrijdag
Ma. 5 2e Paasdag
Di. 20 t/m do. 22 Cito Eindtoets gr. 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.

Uitstapjes:
April
Start schooltuinen groep 6

Donderdag 25 had groep 8 een
speciaal bezoek van schrijfster Mireille
Geus! Zij kwam samen met haar
uitgever en iemand van het
jeugdeducatiefonds (die dit bezoek
mogelijk maken) om haar nieuwe boek
‘Mijn dagen met Niets’ aan ons te
overhandigen. Ze heeft deze boeken
ook gesigneerd. Echt superleuk!
Mireille Geus heeft voor haar boek
‘Big’ in 2006 een Gouden Griffel
gewonnen! Groep 8 heeft nu een aantal
boeken van haar in de klas en de
kinderen zijn enthousiast begonnen met
lezen. https://www.mireillegeus.nl/
Ook de Amsterdamse wethouder van
onderwijs, Marjolein Moorman, was bij
de uitreiking aanwezig. Omdat dit een
speciale gebeurtenis was werd de pers
ook uitgenodigd.

GGD
Op de basisschool onderzoekt de GGD
tweemaal de gezondheid en
ontwikkeling: op vijf- en tienjarige
leeftijd. De jeugdverpleegkundige of
doktersassistent meet op school de
lengte en het gewicht. Soms doet zij
ook een ogen- en gehoortest. Uw kind
houdt de kleren gewoon aan. Ook kan
de jeugdverpleegkundige met u en uw
kind praten over de gezondheid en
ontwikkeling van uw kind en de vragen
die u hierover hebt.
Op 7 april, 9 april en 14 april staat de
screening van de 10-jarigen gepland.
U krijgt hiervoor een uitnodiging!

De kinderen hebben geleerd wat een
kunstenaar doet en waar je zijn werk
kunt bewonderen. Zelf hebben zij ook
met diverse technieken kennisgemaakt.
Helaas mogen de ouders nog niet op
school komen kijken, maar binnenkort
krijgt iedereen zijn zelfgemaakte
werkjes mee naar huis.

Misschien is er thuis ook nog wel een
goed plekje te vinden om alle werkjes
nog even tentoon te stellen.
Het nieuwe thema zal Lente zijn. Iets
waar we allemaal naar uitkijken!

Kleuters:
In de kleutergroepen wordt sinds dit
schooljaar gewerkt met de methode
Kleuterplein.
De kinderen werken steeds drie weken
lang aan één thema. De afgelopen
weken was dat het thema museum.
Er is heel hard gewerkt, dit keer met
als resultaat een
museumtentoonstelling van al het werk
in de klas en op de gang. Op de foto’s
is het resultaat te zien.

Jonge Uitvinders
Junior Campus verzorgt meerdere
dagen per week cursussen en
projecten op de Elout. Op donderdagen
geeft Heleen wetenschapslessen aan
de groepen 3, 4 en 5. Alice werkt op
vrijdag met de groepen 4, 6 en de
nieuwkomers aan creatieve projecten.
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8
zijn de afgelopen 5 weken elke dinsdag

met Angela bezig geweest met het
project ‘Jonge Uitvinders’, naar
aanleiding van Matthijs van
Nieuwkerks nieuwe programma
‘Matthijs Gaat Door’, waarin hij een
oproep doet aan de jeugd om
uitvindingen in te sturen.

De uitvindingen die bedacht zijn: een
fietsbrug die fietsen makkelijker
omhoog en omlaag brengt; een robot
die bij oude, arme mensen langsgaat,
hun straatje veegt én ze wat te eten
brengt; een ‘street feeder’: een
apparaat met eten voor arme mensen
(ook tegen voedselverspilling); een
techniek die ervoor zorgt dat dieren
die verstoten zijn door hun ouders
weer geaccepteerd worden; een
hulpmiddel om een zweefvliegtuig
verder en rechter te laten vliegen en
deze te tracken; een slee voor mensen
in een rolstoel; vier-seizoenenkleding; een beer die helpt bij het in
slaap vallen;

een beker die automatisch wordt
bijgevuld; een zelfopladende telefoon
en een zelfopladende elektrische fiets;
een apparaat dat rechte lijnen maakt;
een thermosfles die de inhoud altijd
precies op temperatuur houdt; een
skatebaan die nooit glad wordt; een
zwaard dat veilig is; een fabriek die de
lucht niet vervuild; een laser-hand;
handschoenen met een extra
verwarmingselement erin en een
levensechte versie van een
computergame!
Angela van Maurik
Junior Campus

Week van het Verkeer:
Een medewerker van Verkeersplein
Amsterdam heeft woensdag 3 maart
aan groep 7 en 8 een speciale Virtual
Reality verkeersles gegeven. De
kinderen kregen speciale brillen en
moesten via een speciale app voor de
telefoon ervoor zorgen dat ze allerlei
verkeersproblemen op de juiste wijze
zouden oplossen. Hilariteit alom en een
leuke start van de 'Week van het
Verkeer' die daarop volgde!

Op de gezonde tour:
Een leerzaam, interessant, leuk nieuw
aanbod voor de buurtbewoners van
Nieuw West en Zuid. Het aanbod richt
zich op alle buurtbewoners die meer
willen leren op het gebied van een
gezonde leefstijl en zich daarin willen
ontwikkelen. Het is een (deels) online
programma, waarin je samen met de
groep op een leuke manier kennis
krijgt over een gezonde leefstijl, samen
een visie voor de wijk ontwikkelt,
verschillende gezonde acties uitvoert
en tevens anderen (leert) inspireren.
Na het volgen van de training ontvang
je een certificaat.
Het programma in Nieuw West start op
31 maart en in Zuid op 1 april. Het
bestaat uit 5 bijeenkomsten. Het
programma wordt gesubsidieerd door
stadsdeel Nieuw West en Zuid en is
voor de deelnemers gratis.
Aanmelden? Mail naar:
robin@dreamsupport.nl
Bellen kan ook naar: 0639894507

het grote groep 8 schaaktoernooi
2021!
De kinderen zijn nu helemaal in de ban
van schaken, mede dankzij een
Nieuwsbegriples over Netflix’
schaakserie 'The Queen's Gambit'.

Te leuk om te vergeten!
“Juf,” vraagt een jongen uit groep 3,
“mag ik even op de gang?”
“Waarvoor wil je op de gang dan?”
vraagt de juf. “Mijn beentjes willen
rennen!”
Iedereen is druk bezig met de rekenles
in groep 4.
De som die de kinderen moeten maken
is 26-16.
“Als je het nog heel moeilijk vindt”,
zegt de juf, “gebruik dan je vingers”.
Een van de meisjes kijkt naar haar
handen, dan weer naar de juf en zegt:
“Maar juf, ik heb geen 16 vingers???”

Schaken in groep 8:
In groep 8 heeft de afgelopen weken
het “grote Elout groep 8
schaaktoernooi” plaatsgevonden! Het
was een spannend toernooi. De 11
deelnemers waren in twee poules
verdeeld en de nummers 1 en 2 van
iedere poule plaatsten zich voor de
halve finales. Dit leverde spannende
wedstrijden op tussen Kaj en Jesayah
en Linh en Rein. Uiteindelijk belandden
Rein en Kaj in de finale en mocht Kaj
zich kronen als de eerste winnaar van

Combiwel:
De naschoolse activiteiten van
Combiwel Junior vinden plaats in de
buurt. Interesse? Neem dan een kijkje
op www.combiweljunior.nl. Tot ziens
bij één van onze activiteiten!
De naschoolse sportactiviteiten vinden
plaats op de pleinen, de activiteiten
vind je onderaan op de foto.
Team Combiwel Junior Zuid
Alle goeds en wie weet gauw tot ziens!

Fijne Paasdagen!!!

Team Elout!

