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Belangrijke dagen 

8 oktober groep 5 naar de OBA 

8 oktober start naschoolse activiteiten 

9 oktober studiedag alle leerlingen vrij 

12 oktober Voorleeswedstrijd, einde kinderboekenweek 

14 oktober t/m 17 oktober kamp groep 8 

18 en 19 oktober groep 8 vrij 

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

 

 

 

 

Informatieboekje: 
Zoals ik u eerder heb laten weten zijn er een paar kleine  aanpassingen gedaan (geen 

data) in het informatieboekje van 2018-2019. U kunt het aangepaste informatieboekje 

vinden op onze website www.ijpleinschool.nl onder het kopje ouders. Ik stuur het ook 

mee als bijlage bij deze nieuwsbrief. In het informatieboekje kunt u bijvoorbeeld alles 

terugvinden over ons Gezonde schoolbeleid mbt gezond eten en drinken, maar ook 

belangrijke telefoonnummers en de speerpunten van de school van dit schooljaar 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

U heeft het waarschijnlijk al gezien. Groep 1/2A heeft een juf erbij! 

Mijn naam is Dyviëny Carmelia en ik ben 4e jaars pabo student aan 

het HvA (Hogeschool van Amsterdam). Dit schooljaar ga ik mijn 

afstudeerstage lopen aan het IJplein! De donderdagen en de vrijdagen 

zijn de dagen dat u mij gaat zien op school. De periode tot minstens 

aan de herfstvakantie wordt goed benut om mij en de kinderen aan 

elkaar te laten wennen, te observeren, een aantal lessen te geven en 

te helpen in de klas. Naarmate de tijd zal vorderen zal ik uiteindelijk 

zelfstandig op de donderdagen en de vrijdagen voor de klas gaan 

staan. Hier kijk ik natuurlijk naar uit! OBS IJplein vind ik een gezellige 

school en ik hoop dat ik met mijn aanwezigheid kinderen kan 

stimuleren hun persoonlijke ontwikkeling te laten groeien! Heeft u 

vragen bent u natuurlijk altijd welkom langs te komen. 

Met vriendelijke groet, 

Dyviëny Carmelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ijpleinschool.nl/


  

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN  

 

De naschoolse activiteiten beginnen vanaf 8 oktober 

sportactiviteiten: 

Maandag 8 oktober groep 1-2 Kleuterjudo 15:00-15:45 laatste les 10-12-2018 

Woensdag 10 oktober groep 6-8 basketbal 12:30-13:30 laatste les 12-12-2018 

Vrijdag 12 oktober groep 3-5 multi bal 15:00-16:00 laatste les 14-12-2018 

 

Dinsdag 16 oktober groep 6,7,8 bloggen en vloggen 15:00-16:15 laatste les 11-12-18 
Woensdag 10 oktober groep 1-2 Werelddans 12:30-13:45 laatste les 12-12-2018 

Woensdag 10 oktober groep 3,4,5 Upcycle ondernemers 12:30-13:45 laatste les 12-12-18   

In de vakantie of op studiedagen en op 5 december is er geen naschoolse activiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

NEDERLANDSE LES 

Mijn naam is Jeanet van Omme. Vanuit mijn eigen bedrijf, het Schrijfatelier, geef ik 

creatieve schrijflessen en ook lessen NT2 (Nederlands als tweede taal). Ik zie het als mijn 

taak om een krachtige leeromgeving neer te zetten. 

Iedere maandagmiddag ben ik van 13:00 uur  tot 15:00 uur op school om Nederlandse 

taalles te geven aan de moeders van de Pauze Carrousel maar ook andere ouders zijn 

van harte welkom bij deze cursus. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Indien u 

interesse heeft kunt u zich aanmelden bij de administratie van de school (Frederique). 

We behandelen nieuwe woorden, we lezen elkaar voor, we vertellen over ons eigen leven 

en soms is er wat extra grammatica nodig. 

Mijn lessen zijn tegelijkertijd veilig én uitdagend. De moeders leren van mij, maar ik leer 

ook veel van hen. Een bijzondere uitwisseling! 
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Groep 6 eerste beloning PBS: film kijken 

 

In de school zijn we druk bezig met het invoeren van PBS; positive behaviour support. 

Dit betekent  in het kort dat we de nadruk leggen op gewenst gedrag. Met elkaar hebben 

we gedragsregels opgesteld en deze zichtbaar gemaakt in de school. 

Een voorbeeld is de gedragsregel voor op de gang: “als ik op de gang loop dan geven we 

elkaar de ruimte, horen ze mij bijna niet en loop ik rustig”. 

Als de leerlingen zich goed aan deze gedragsverwachtingen houden kunnen ze een eitje 

verdienen van ieder personeelslid in de school (een geplastificeerd plaatje van het logo 

van de school in de vorm van een eitje). Ook kunnen de leerlingen een eitje verdienen 

als ze bijvoorbeeld iets bijzonders hebben gedaan waarmee ze een andere leerling 

hebben geholpen of iets heel knaps hebben gedaan.  

Deze eitjes kunnen de leerlingen bij de leerkracht inleveren en dan verdienen ze een 

knikker. Deze knikker gaat in de groepspot en met elkaar hebben de leerlingen 

beloningen voor de hele groep bedacht als er voldoende knikkers zijn verdiend. Hieronder 

ziet u de eerste beloning van groep 6. Ze hebben dit dus zelf verdiend met gewenst 

gedrag. Goed gedaan groep 6! 
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KINDERBOEKENWEEK GESTART 

 

 

Woensdag 3 oktober is de kinderboekenweek, met het thema vriendschap 

geopend op het schoolplein, met een fantastisch gezongen lied door de 

leerlingen”Kom erbij”. 
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Heeft uw kind een stadspas met groene stip? 

 

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de schoolreisjes en de bussen en de 
feesten op school. Deze worden nu al geboekt en worden gedeeltelijk met de ouderbijdrage 
betaald. 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 om hem te laten scannen, de 
Gemeente Amsterdam vergoedt 50 euro per stadspas dus hoeft u zelf maar twee euro bij te 
dragen. Dit kan dagelijks. Heeft uw kind geen stadspas dan graag 52 euro overmaken naar 
bankrekening NL44INGB0003932966 t.n.v. Ouderraad IJpleinschool omschrijving: Naam en 
groep van uw kind. Mocht u niet zeker weten of u in aanmerking komt voor een stadspas dan 
kunt u een afspraak maken bij onze ouder-kindadviseur Marly, zij kan u hiermee helpen of u 
doorverwijzen naar de juiste persoon. Marly is aanwezig op dinsdag. Of kijk op deze site 
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/ hierop staat veel informatie en er is 
ook hulp bij de OBA op 17 oktober, waarvoor u zich kan inschrijven via bovenstaande site. 
 
Even voorstellen 

 
Ik ben Janne Voorend, een student aan de Universitaire Pabo van Amsterdam. Dit jaar ga ik mijn 

scriptie onderzoek doen op deze school. Het onderwerp van het onderzoek is de Pauze Carrousel. Ik 

ben benieuwd of de kinderen hier iets van leren en of ze het leuk vinden. Dit wil ik onder gaan doen 

door geanonimiseerde resultaten te bekijken, een vragenlijst af te nemen en een aantal interviews 

te houden. Jullie zullen mij dus af en toe op de school zien rondlopen. Als u vragen heeft kunt u die 

natuurlijk altijd aan mij stellen. Ik heb er zin in! 
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Jarig!? Klein maar fijn  

Het is natuurlijk niet verplicht iets uit te delen als je jarig bent. Als u ervoor kiest om iets 

uit te delen hoeft dit niet eetbaar te zijn. Een alternatief zou kunnen zijn; een klein 

cadeautje zoals stuiterballen, een pen, stoepkrijt, kleurplaat of iets anders kleins.  

 

Mocht u ervoor kiezen iets eetbaars uit te delen, dan geldt hierbij ook het uitgangspunt 

van het Jump-in beleid: een gezonde traktatie. Bij twijfelt kunt u overleggen met  de 

leerkracht of  juf Frederique.  

 

Traktatie aan leerkrachten 

Wij zijn erg blij met alle gezonde traktaties die wij voorbij hebben zien komen! 

Voorbeelden van leerlingen van afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld een traktatieprikker voor 

de leerkrachten met oa een blokje kaas, augurk etc. Wist u dat de leerkrachten ook van 

een gezonde traktatie houden? Het is natuurlijk niet verplicht iets eetbaars uit te delen. 

Denk bijvoorbeeld aan een een pen of zakje thee. 
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OORLOG IN MIJN BUURT GROEP 7 

 
Tijdens het project oorlog in mijn buurt vertelde Myriam Mater haar 

oorlogsverhaal aan groep 7. 

 

Dinsdag 2 oktober 2018 was er iemand in de klas gekomen: Myriam Mater. Ze kwam 

voor Oorlog in mijn buurt. Ze had 2 zusjes en haar ouders.Toen de oorlog begon was ze 

9 jaar oud. Ze lag in bed. Het was diep in de nacht. Haar ouders riepen haar en haar 

zusjes dat ze moesten opstaan. Haar ouders zeiden tegen hen dat het oorlog was, maar 

ze wisten niet wat oorlog was.  

 

Geschreven door Asmae, groep 7. 

Einde  

 

 

 

 

Speciaal gemaakt door Rayan groep 7 voor het project Oorlog in mijn buurt 

 
Een fijne weekend gewenst! Namens het gehele team van obs 

IJplein 
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