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Volgende nieuwsbrief 5 oktober 2018 

 

Belangrijke dagen 

 

1 oktober t/m 11 oktober schooltandarts 

3 oktober start kinderboekenweek 

5 oktober dag van de leerkracht 

9 oktober studiedag alle leerlingen vrij 

 

JUBILARIS 

Hoera juf Thecla is 25 jaar werkzaam in het onderwijs! Van harte 

gefeliciteerd juf Thecla! 
  

 



 

Artis groep 1-2 
Donderdag 20 september zijn de groepen 1-2 een dag naar Artis geweest. 
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Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 

Beste ouders kunt u de ouderbijdrage 52 euro per leerling overmaken naar bankrekening 
NL44INGB0003932966 t.n.v. Ouderraad IJpleinschool omschrijving: Naam en groep van uw 
kind. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de schoolreisjes en de bussen en de feesten op 
school. Heeft uw kind een stadspas met een groene stip dan mag u langs gaan met de 
stadspas van uw kind of kinderen bij de administratie de Gemeente vergoedt 50 euro per 
stadspas dus hoeft u zelf maar twee euro bij te dragen. De leerlingen van groep 7 en 8 gaan 
dit jaar op kamp en hiervoor is naast een ouderbijdrage van € 27,50 (zie informatieboekje) 
een eigen bijdrage nodig van 100 euro per leerling. De 
ouders/verzorgers van de desbetreffende leerlingen 
ontvangen over kosten kamp vandaag een aparte brief. 
 

Een gezonde traktatie van Dora: 

een dolfijn die uit het water springt! 

 

 

Informatieboekje op de website 

 
In de eerste week van het nieuwe schooljaar heeft u via 

Digiduif het informatieboekje van 2018-2019. Er zijn 

echter nog een paar kleine aanpassingen gedaan (geen 

wijzigingen in studiedagen en vrije dagen). Vanaf 

volgende week dinsdag  staat het aangepaste 

informatieboekje ook op de website www.ijpleinschool.nl 
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Gezonde lunch tijdens de pauze carrousel 
 
Onze school vindt het belangrijk dat onze 
leerlingen gezond eten en drinken. Kinderen 
die gezond eten en drinken kunnen zich beter 
concentreren en beter leren op school. 
Daarom gaan we op school naast het 
gezonde 10-uurtje ook gezond lunchen.  
 
Volkorenbrood en bruinbrood zijn de 
gezondste keuzes. Daarin zitten namelijk lekker veel vezels. We adviseren deze 
boterhammen gevarieerd en niet te dik te beleggen. 
Fruit en groenten zijn een goede aanvulling op de lunch. Denk bijvoorbeeld aan 
snoeptomaatjes of een stukje komkommer. Alle kinderen drinken tijdens de lunch 
water uit een bidon. 
De lunch geeft energie om de rest van de middag goed te concentreren of lekker te 
spelen. Pakjes drinken, croissantjes, koeken, snoep en chips en dergelijke zijn geen 
onderdeel van een gezonde lunch en geven we daarom vanaf de herfstvakantie mee 
terug naar huis. 
Vanaf maandag 24 september vragen wij u om een gezonde lunch mee te geven. 
Tot de herfstvakantie gaan we nog wennen aan de nieuwe afspraken. Vanaf de 
herfstvakantie gaan de afspraken echt in. 
 

Kinderboekenweek 

 

Van 3 tot en met 14 oktober is het Kinderboekenweek met dit jaar als thema: 

‘Vriendschap, kom erbij!’ Vier de Kinderboekenweek ook in de OBA, met feestelijke 

openingen, een boekpresentatie, theater en meer. Bekijk in de agenda op OBA.NL 

wat er allemaal in welke vestiging te doen is. Wist u dat kinderen gratis lid kunnen 

worden van de (OBA) Openbare  Bibliotheek Amsterdam? Ook op de Ijpleinschool 

wordt er aandacht besteed aan de kinderboekenweek en deze wordt afgesloten met 

de voorleeswedstrijd op vrijdag 12 oktober. 
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Op 3 oktober start bij de Jumbo op het Buikslotermeerplein de actie sparen voor je school. 
Doen jouw ouder(s) opa of oma, oom of tante, buurvrouw of buurman etc. wel eens 
boodschappen bij deze Jumbo. Vraag dan of zij punten voor onze school willen sparen. Vorig 
jaar hebben wij ook meegedaan en allerlei materialen zoals een speelgoed kruiwagen, een 
taxifiets, ballen,  elektrische puntenslijpers gekregen voor de ingewisselde punten. U krijgt 
deze punten als u boodschappen bij de Jumbo op het buikslotermeerplein doet vanaf 3 
oktober 2018 en u kan ze inleveren bij de administratie of in de speciale box van OBS 
IJPLEIN doen, die in de Jumbo staat. 
 
Beeldende vorming en theater op de ijpleinschool 
 

Door middel van kunst en cultuur leren 
we elkaar van vroeger en nu kennen. 
Cultuur laat zien hoe de mensen leven, 
voelen en denken. Daarom is het zo 
belangrijk dat kinderen daar kennis van 
hebben, het zelf doen om de cultuur om 
hen heen en waar die vandaan komt, te 
begrijpen en er deel aan te hebben. Door 
creatief bezig te zijn, in de beeldende, 
expressieve en muzikale vorming, leert 
een kind vorm te geven aan zijn 
gevoelens en ideeën. Dit geeft indirect 
handvatten om later het eigen leven 
vorm te kunnen geven. 

Uit verscheidene onderzoeken over het brein blijkt dat de kunstvakken de hersenen op 
allerlei manieren activeren en de vaardigheden vergroten. Creatief bezig zijn betekent dat 
vermogens tot associëren, het bedenken van oplossingen en inventiviteit ontwikkeld worden. 
Door het hele jaar heen zijn er de lessen beeldende vorming (bevo) en theater. 
 
Bij alle technieken in de bevolessen is er aandacht voor kleur, vorm en compositie. Om 
een goed begrip en gevoel voor kleur te ontwikkelen worden alleen de primaire kleuren 
aangeboden, de andere kleuren ontstaan door te mengen. Om het vormgevoel maximaal 
te laten ontwikkelen worden er geen voorgedrukte voorbeelden gebruikt. 
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In de theaterlessen wordt ernaar gestreefd de associatieve vermogens van de kinderen 
te ontwikkelen. Zij leren vaardigheden om zich in woord en gebaar uit te drukken. Bij 
theater leren kinderen zich te bewegen in de ruimte, hun verbeelding te gebruiken in de 
handelingen en bewegingen en zichzelf te presenteren. In de interactie met een ander 
gaat het om luisteren naar elkaar en samenwerken. 
 
Kunst bestaat bij de gratie van publiek. Dat geldt ook voor beeldend werk en nog meer 
voor theater omdat het gemaakt wordt terwijl het publiek ernaar kijkt. Of er wel of niet 
naar een schildering gekeken wordt verandert niets aan de schildering, maar wel aan 
theater. Het is wezenlijk anders of je je kunsten vertoont voor een lege tribune of voor 
een publiek dat reageert op wat er gebeurt. Daarom worden lessenseries afgesloten met 
een presentatie voor medeleerlingen. 
 
Een beeldend werkstuk verandert niet als er wel of niet naar gekeken wordt maar voor 
het kind maakt het heel veel uit of er iemand naar kijkt, het bewondert en tentoon stelt 
zodat anderen het ook kunnen zien. 
Voor kinderen is het belangrijk dat de ouders waardering tonen voor wat het kind met 
eigen handen heeft gemaakt. Dat kan door er iets over te zeggen of het op te hangen of 
neer te zetten in huis om er een poos naar te kijken. 
Op school doen we dat door middel van foto’s in de nieuwsbrief of kijkt u eens aan de 
muren en in de vitrine! 
 
Juf Machteld 
 
Op hoedjesdag leerden kinderen een hoedje te maken van krantenpapier, een opdracht 
waarbij ze ook moesten samenwerken en elkaar helpen. 
 
Juf Machteld 
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Een fijne weekend gewenst! 

Namens het gehele team van obs IJplein 
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