
“Uit de school 

geklapt!” 

Mei 2021 

 
Geheugensteuntjes: 
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.    

  
Voor de vroegboekers onder ons: 
Vakanties 2021-2022 

Herfstvakantie  

ma 18 okt t/m vr 22 okt 

Kerstvakantie  

ma 27 dec t/m vr 7 jan 

Voorjaarsvakantie  

ma 21 feb t/m vr 25 feb 

Goede vrijdag vr 15 april 

2e Paasdag ma 18 april 

Meivakantie 

ma 25 april t/m vr 6 mei 

Hemelvaart 

do 26 mei en vr 27 mei 

2e Pinksterdag 

ma 6 juni 

Zomervakantie  

ma 18 juli t/m zo 28 aug  

 

TROTS OP GROEP 8!  
In april heeft groep 8 de Cito Eindtoets 

gemaakt. Dit na een jaar van 

quarantaine en thuisonderwijs. We 

hebben in de weken voor de toets veel 

geoefend, maar het maken van de 

‘echte’ toets is natuurlijk allemaal heel 

anders. Tijdens het maken van de toets 

zaten de kinderen constant in spanning, 

ook al hadden zij hun advies al binnen, 

en waren ze daarna zo benieuwd hoe 

ze het er vanaf hadden gebracht.  

Het landelijk gemiddelde dit jaar lag op 

534,5. De laatste jaren scoorde de 

Elout steeds rond het landelijk 

gemiddelde. Dit jaar is het gemiddelde 

van de Elout maar liefst 538,2!!! 

Een onwijs goede score! Meester 

William en alle andere juffen en 

meesters zijn dan ook onwijs trots op 

onze kanjers van groep 8. We wensen 

dat zij op de middelbare school net 

zulke hoge scores behalen en ons trots 

blijven maken, maar daar hebben we 

geen enkele twijfel over.  

TROTS OP GROEP 8! 

 
Zomerschool:  
Ook dit jaar zijn er weer middelen 

beschikbaar gesteld door de Gemeente 

Amsterdam en wordt  de Zomerschool 

voor de groepen drie tot en met zes 

georganiseerd. Dit is goed nieuws want 

hiermee kunnen kinderen weer 

profiteren van een extra onderwijs- en 

cultureel/sport/spel aanbod in de 

eerste drie weken van de 

zomervakantie. De zomerschool richt 

zich op taal en rekenen én versterking 

van de algemene ontwikkeling.  



Veel kinderen kunnen dit steuntje in de 

rug wel gebruiken. Natuurlijk staat het 

plezier in leren weer voorop! 

 
 

Praktische informatie  

Locatie Zomerschool: Pro Rege 

Hemsterhuisstraat 87a-87c 

1065 JX Amsterdam 

Data Zomerschool: 12-30 juli 2021 

Er is plaats voor 180 kinderen.  

3 groepen per leerjaar, 15 kinderen 

per groep. 

Op woensdag is er geen Zomerschool! 

Groepen 3 en 4:  

Maandag en donderdag: 09.00-15.00 

Dinsdag en vrijdag: 09.00-12.30 

Groepen 5 en 6: 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 

09.00-15.00 uur 

U kunt uw  kind aanmelden via de 

website: https://zomerschool-

amsterdam.nl/groep-3-6. Als u  hulp 

nodig heeft, dan horen we het graag! 

 

 

 
 
 
 
 

Bliksemstage groep 7: 
Donderdag 20 mei kwam Marcel van 

Cordaan langs in groep 7 voor een 

Bliksemstage in de klas. Gewoonlijk 

gaat een groep voor een Bliksemstage 

op bezoek bij een bedrijf, door de 

coronamaatregelen vond het deze keer 

plaats op school.  

Marcel leerde ons aan de hand van een 

mooie PowerPoint-presentatie meer 

over hoe het er bij Cordaan (een 

zorgorganisatie met 120 locaties, 

20.000 cliënten, 5400 medewerkers en 

2000 vrijwilligers) aan toe gaat en ging 

dieper in op gastvrijheid. Wat is dat? 

Waarom is dat belangrijk? Wie en wat 

is een gastvrijheidscoach? 

 
De kinderen maakten in groepjes 

woordspinnen over gastvrijheid en 

ontwierpen een droomverpleeghuis, 

zoals zij het in het echt zouden laten 

zijn. 

Het was een ander soort doch 

interessante en productieve 

Bliksemstage en hopelijk kunnen we de 

volgende keer weer bij een bedrijf op 

bezoek! 

 
 
 
 
 
 



Kinderpret: 
We zijn weer begonnen en hebben een 

nieuw programma.  

 
Dus als je geïnteresseerd bent of als je 

meer wil weten, neem dan gerust 

contact met ons op.  

Dit kun je doen via de website 

https://occii.org/kinderpret/ 

Of bel 020-6717778 

Mail kinderpret@occii.org 

 

 

Groep 3 krijgt fietsles!  
Woensdag 19 mei werden 9 prachtige 

leenfietsen op school afgeleverd. Drie 

woensdagen achter elkaar krijgen de 

leerlingen uit groep 3 fietsles. De 

kinderen die al kunnen fietsen, leren 

nog beter remmen met een 

terugtraprem, zodat ze een noodstop 

kunnen maken als er opeens iemand 

voor hen gaat lopen. Met de leerlingen 

die nog niet kunnen fietsen of zich nog 

niet zo zeker voelen, rennen juf Inge 

en juf Sylvia mee, zodat ze niet vallen 

als er iets misgaat.   

Het is geweldig om te zien hoe 

enthousiast de kinderen zijn en hoe ze 

blijven proberen ook als het in het 

begin lastig is. Zo worden alle groep 3 

leerlingen steeds betere fietsers.  Fijn, 

want fietsen is een vaardigheid die 

iedere Amsterdamse leerling zou moet 

beheersen. 

 
 

Even voorstellen: 
Mijn naam is Kimberley, ik ben 20 jaar 

oud en ik volg de opleiding 

administratie/ secretaresse. Ik ben een 

oud-leerling van basisschool de Elout, 

daarom leek het mij heel leuk om hier 

mijn stage te lopen. Mijn hobby’s zijn 

zingen en muziek maken. Ik heb 

bijvoorbeeld meegedaan aan The Voice 

of Holland en ik schrijf mijn eigen 

nummers. Verder ben ik dol op 

kinderen; ze zijn eerlijk en puur. Ik 

krijg superveel energie van ze en ik 

kan heel veel van ze leren.  

 



Vaccinatie: 
De GGD doet in samenwerking met 

Pharos haar best om de 

vaccinatiebereidheid te verhogen 

onder de migranten doelgroepen en de 

school is gevraagd of we daarbij willen 

helpen. Via onderstaande link vindt u 

begrijpelijke informatie over het 

coronavirus in veel talen.  

Nederlands Arabisch Berbers (alleen 

spraak) Chinees (traditioneel) Chinees 

(vereenvoudigd) Engels Farsi Frans 

Papiaments Pools Somalisch Spaans 

Tigrinya Turks 

Deze link leidt naar het overzicht van 

alle informatie: 

https://www.pharos.nl/coronavirus/beg

rijpelijke-informatie-over-het-

nieuwe-

coronavirus/?utm_source=Pharos+e-

zine&utm_campaign=d5c6b5f0db-

EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_17_01_31

&utm_medium=email&utm_term=0_c04

96328de-d5c6b5f0db-103732809 

  
 
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het team van de Elout 

 

 

https://www.pharos.nl/coronavaccinatie/
https://www.pharos.nl/coronavirus/التطعيم-ضد-كورونا/
https://www.pharos.nl/coronavirus/coronavaccinatie/vaccin-tegen-corona-berbers-audio/
https://www.pharos.nl/coronavirus/coronavaccinatie/vaccin-tegen-corona-berbers-audio/
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https://www.pharos.nl/coronavirus/coronavirus-vaccine/
https://www.pharos.nl/coronavirus/واکسن-ضد-کرونا/
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