
 

 

 

  

27 september 2019 

Gezonde traktaties 

We zien dat ouders goed bezig zijn met de 

gezonde traktaties! Hier een voorbeeld van 

Chayenne uit groep 8B en Noa uit groep 6B. 

 

Thema-avond op de Bockesprong 

Woensdagavond is er een thema-avond op de 

Bockesprong over Verkeersveiligheid door 

Verkeersplein Amsterdam. Zij organiseren ook de 

verkeersexamens. De inloop is om 19.00 uur en ze 

starten om 19.30.  

 

Sponsorloop 

Op woensdag, donderdag en vrijdag hebben 

we de sponsorloop gelopen! De kinderen 

hebben hartstikke goed hun best gedaan. We 

hopen dat er veel geld is opgehaald voor Het 

Vergeten Kind en we boeken en bedjes voor 

de kleuters kunnen aanschaffen. Het geld kan 

ingeleverd worden bij de groepsleerkrachten 

tot vrijdag 4 oktober. Dank jullie wel allemaal!  

4 oktober studiedag 

Op 4 oktober is er een studiedag en zijn de 

kinderen vrij. Alle leerkrachten van stichting 

KBA gaan de hele dag workshops volgen, 

informatie uitwisselen en inspiratie opdoen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage  

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee 

vanaf schooljaar 2019 /2020 uw vrijwillige 

ouderbijdrage voldoen.   

Scannen van de Stadspas   

U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij 

Brenda van Dams in de bibliotheek. Zij scant de 

passen, waarna de gemeente het bedrag voor de 

ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de 

rekening van de school stort. Wanneer de 

Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de 

vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje volledig 

heeft voldaan. Heeft u een stadspas en meer dan 

twee kinderen op school laat dan de pas van uw 

andere kinderen ook scannen.   

Komt u alstublieft op tijd langs want pas een 

maand na het scannen van de pas wordt de 

bijdrage op onze rekening gestort. 

Aanvragen Stadspas  

De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als 

u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt 

u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op 

www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de 

gemeente op telefoonnummer 14020. 

 

Kinderboekenweek: Reis mee! 

Op woensdag 2 oktober start de 

kinderboekenweek met als thema: Reis mee! 

De klassen kunnen voorstellingen bijwonen die 

verzorgd zijn door de kleuters en groepen 8.  

Verder zal er de hele week weer veel worden 

voorgelezen in de klassen!  

De Vreedzame School: conflicten oplossen 

Blok 2 heet ‘We lossen conflicten zelf op’. 

De kinderen in groep 4 hebben geleerd 

hoe je kunt reageren als je een conflict 

hebt met de drie petjes: rood, blauw en 

geel. Ze hebben het Donald Duck ook 

geleerd: 

Juffen/meesterdag kleuters 

Op woensdag 11 oktober vieren de 

kleuterleerkrachten hun verjaardag! Het thema 

is ‘Op reis, de wereld rond’. De kleuters mogen 

deze dag verkleed naar school komen. Ouders 

die willen helpen kunnen zich aanmelden bij de 

groepsleerkracht.  


