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Geheugensteuntjes: 1e helft schooljaar 
September 

Di. 29 Start Kinderboekenweek “En toen?” 

Oktober 

Do. 1 en vr. 2 Studiedag 

Ma. 12 t/m vr. 16 Herfstvakantie  

Ma. 19 Studiedag  

Wo. 21 Debatbattle van de Elout gr. 7 en 8 

Di. 20 GGD-onderzoek 5 jarigen 

November  

Ma. 23 10-minutengesprekken 

(vermoedelijk digitaal) 

December   

Vr. 4 Sinterklaas (kinderen 12.00 uur vrij) 

Ma. 14 Voorlichtingsbijeenkomst over de 

overstap van PO naar VO 

Do. 17 Kerstdiner (O.V.) 

Vr. 18 Roostervrij 

Ma. 21 Kerstvakantie 

Uitstapjes 2020 

Oktober: 

Do. 8 Cinekid in Het Ketelhuis gr. 5, 6, 7 

November: 

Ma. 16 TaalTrip groep 6 De Volkskrant 

Di. 17 Stedelijk Museum groep 6 

Ma. 23 Podium Mozaïek gr. 1, 2, 3, 4  

December: 

Di.8 TaalTrip groep 5 van Gogh museum 
 
Kinderboekenweek: 
Het thema van de Kinderboekenweek is dit 

jaar: “En toen?”  

Helaas kan onze jaarlijkse 

Kinderboekenmarkt niet doorgaan.  

Een verslag van alle activiteiten leest u in 

de volgende nieuwsbrief. 

 
 

Even voorstellen :  
Hallo kinderen en ouders van de Elout, 
 

Aangezien veel van jullie mij nog niet 

kennen, wil ik mezelf graag voorstellen. 

Mijn naam is Leoni Sitvast, ik ben 22 jaar 

en woonachtig in de gemeente Amstelveen. 

Ik studeer aan de Hogeschool iPabo 

Amsterdam en zit momenteel in mijn derde 

studiejaar. In mijn vrije tijd vind ik het leuk 

om te lezen en ben ik dirigente  van een 

kinderkoor. Van september tot en met 

januari loop ik stage in groep 4. Elke 

donderdag en vrijdag zal ik hier in de klas 

te vinden zijn. Van deze stage verwacht ik 

dat ik mezelf als leerkracht verder kan 

ontwikkelen. Dit hoop ik de komende 

periode met groep 4 te bereiken zodat we 

er samen een leuke en leerzame tijd van 

kunnen maken. Door te werken aan mijn 

leerdoelen en mezelf continu te 

ontwikkelen hoop ik door alle ervaringen 

en aangeleerde kennis na volgend jaar 

zelfstandig als goede juf voor de klas te 

staan. 
 

Groetjes juf Leoni, stagiaire groep 4 

 



Hallo, ik wil me even voorstellen. 

Mijn naam is Jerrel en ik loop stage in de 

klas van juf Annette, dus bij groep 6. 

Ik ben geboren in Suriname en heb, sinds 

ik in Nederland ben, altijd in Amsterdam 

gewoond. 

Ik zit in mijn eerste jaar van de leraren-

opleiding. 

Ik hou erg veel van sporten, met name 

voetbal. Ook vind ik rekenen erg leuk. 

Ik heb enige tijd geleden voor een groep 8 

breuken uitgelegd en geef ook wel eens 

bijlessen, vandaar dat ik nu zelf voor de 

klas wil. 

 
 
 
GGD 5 jarigen onderzoek: 
Op de basisschool onderzoeken we 

tweemaal de gezondheid en ontwikkeling: 

op vijf- en tienjarige leeftijd. Als het nodig 

is, krijgen de ouders en kinderen snel de 

juiste hulp of ondersteuning. 

 

Als uw kind ongeveer vijf jaar oud is, 

ontvangt u een uitnodiging voor een 

preventief gezondheidsonderzoek op 

school. U vult een digitale vragenlijst in. 

Op school onderzoeken we lengte, gewicht, 

gehoor en zicht. Een aantal kinderen krijgt 

een vervolgonderzoek aangeboden. Het 

gezondheidsonderzoek is vrijwillig. 

De doktersassistent meet op school de 

lengte en het gewicht. Zij doet ook een 

ogen- en gehoortest. Uw kind houdt de 

kleren gewoon aan. De uitslag van dit 

onderzoek krijgt u per brief. U hoeft niet 

bij het onderzoek aanwezig te zijn, maar 

het mag wel. 

 
 
 

Schoolreis groep 1, 2 en 3: 
Op vrijdag 18 september gingen wij met de 

groepen 1/2 en groep 3 op schoolreisje. 

Voor sommige kinderen uit groep 1 was 

het best spannend om voor het eerst op 

schoolreisje te gaan.   

Eenmaal in de bus gingen wij alle papa’s en 

mama’s uitzwaaien. Daarna vertrokken we 

naar Sprookjeswonderland.. Na ongeveer 

een uur rijden kwamen we daar aan. 

Sprookjeswonderland is een prachtig park 

geschikt voor jonge kinderen. Als eerste 

gingen we even een fruitje eten om wat 

energie te krijgen. Vervolgens gingen we 

op pad. De kinderen waren razend 

enthousiast en renden het park door.  

In het park is er veel te beleven. Er zijn 

verschillende attracties, een 

kinderboerderij, een grote speeltuin en een 

sprookjesbos.   

Om de dag af te sluiten kregen de kinderen 

een lekker ijsje. Dit hadden ze ook wel 

nodig met het prachtige weer. Op de 

terugweg in de bus waren veel kinderen 

vertrokken naar dromenland..  

 
 

 
 
 



Schoolreisje, survival in Almere: 
Opgewonden en blij gaan de groepen 4 t/m 

7 met de bus op weg naar Outdoorpark SEC 

Almere. De spanning zit er goed in want 

niemand weet precies wat te verwachten 

van dit schoolreisje. Het wordt een heus 

avontuur. Aangekomen op een enorm groen 

terrein worden de groepen overgenomen 

door de sportieve begeleiding van het 

survivalpark. Verspreid over het park 

bevinden zich uiteenlopende spellen, 

uitdagende sporten, 

behendigheidsoefeningen en 

samenwerkopdrachten. Bijvoorbeeld 

boogschieten, een hindernisbaan, een brug 

bouwen... Kriskras over het terrein lopen 

we telkens naar een nieuw onderdeel.  

 
 

Het gaat bij de opdrachten om evenwicht, 

uithoudingsvermogen, samenwerken en 

behendigheid. Een heel fysieke dag. 

Kinderen vinden het heerlijk om buiten te 

zijn en dingen te mogen doen waartoe ze in 

het dagelijks leven maar weinig 

gelegenheid krijgen. Veel kinderen kijken 

vol verwachting uit naar het laatste 

onderdeel: nat en vies worden in een 

modderpoel en lekker gek doen. Zwart van 

de blubber spoelen zij zich af onder de 

buitendouche. Ook dat is een hele beleving, 

want iedereen staat met kleren en al onder 

de waterstralen. Opgefrist en een beetje 

schoner verzamelen we op het veld voor 

een ijsje. De dag is omgevlogen en het is 

jammer dat we weer terug moeten naar 

Amsterdam. Nog even ouders laten 

schrikken door weg te duiken in de bus 

zodat ze ons niet zien, maar dan is het toch 

echt voorbij. 

 
 

Kamp groep 8: 
We hebben een geweldige 3-daagse trip 

achter de rug.                                                                                                          

Het inladen van de spullen met de 

meerijdende ouders verliep al soepel. 

De kinderen deden activiteit na activiteit 

met als hoogtepunten het verstoppen in het 

bos en het zwemmen in open water. 

Slapen in de blokhutten was geen luxe 

maar dit obstakel tijdens dit survivalkamp 

hebben de kinderen ook weten te 

overwinnen. 

Groep 8 heeft zich tijdens deze trip erg 

netjes gedragen, ook de complimenten van 

de organisatie die ons graag weer zouden 

verwelkomen in de toekomst. 

Wij willen iedereen nogmaals van harte 

bedanken die een steentje hebben 

bijgedragen aan dit succesvolle kamp. 

Groetjes meester Danny, meester William 

en juf Natasja 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het team van de Elout 

 

 

Voor meer informatie kijkt u op onze 

website www.bselout.nl 

Of op onze Facebook pagina. 

http://www.bselout.nl/

