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Volgende nieuwsbrief 12 april 2019 

 

 

Belangrijke dagen 

3 april theater Tolhuistuin alle groepen 

5 april ouderkamer, alle ouders welkom! 

12 april Koningsontbijt 

12 april ouderkamer, speciale gast de schoolschrijver Saskia van der Wiel 

 

  

 

 
 
 

Uitnodiging 
We gaan naar het theater 

 
We gaan met de hele school in twee keer naar het theater om voor alle ouders en/of 
verzorgers op te treden. 
Alle groepen laten een zelfgemaakte act zien met als thema ‘pesten’. 
De optredens vinden plaats in de Tolhuistuin, IJpromenade 2, tussen Eye en de Pont. 
 

3 april is de dag 
de groepen 1/2 A, 3, 5 en 7 om 9.30 uur 

 
de groepen 1/2 B, 4, 6 en 8 om 11.30 uur 

De  voorstelling duurt per keer ongeveer drie kwartier, maar het kan ook een beetje uitlopen. 
De ONEVEN groepen (1/2 A, 3, 5 en 7) gaan na de voorstelling weer naar school. Dit 
betekent dat de leerlingen van deze groepen om 12.30 (gewone tijd) uit zijn. 
De leerlingen van de EVEN groepen (1/2 B, 4, 6 en 8) kunnen gelijk vanuit de Tolhuistuin 
met hun ouders mee naar huis, de leerlingen wiens ouders er niet zijn (of een kind van 
school moeten halen) gaan met de leerkracht mee terug naar school. 
 
Gezien de capaciteit van de zaal kunnen er twee personen per leerling komen kijken. 
 

Wij wensen u alvast veel plezier bij de voorstelling. 
het team van de IJpleinschool 

 
 

 



  

 

Plaatsing hoog afsluitbaar hek schoolplein obs IJplein 

 

In de zomer van 2017 hebben wij een nieuw schoolplein aangelegd waar wij nog 

steeds heel blij mee zijn. De gedachte van dit nieuwe schoolplein/speelplaats was 

natuurlijk in eerste instantie een uitdagende, fijne speelruimte voor onze 

leerlingen maar ook wilden wij het plein graag  open stellen en houden voor de 

hele buurt. Daarbij hoopten wij dat iedereen zorgvuldig met het plein om zou 

gaan en het netjes zou houden. Onze conciërge houdt het plein zoveel mogelijk 

schoon en ruimt het op. 

Echter verloopt dit helaas niet zoals wij hadden gehoopt. Er wordt na schooltijd 

en in de nacht door verschillende mensen gebruik gemaakt van het plein waarbij 

er veel vuil wordt achtergelaten. Daarnaast wordt er op het plein geslapen en is 

er van alles geprobeerd om dit tegen te gaan (extra verlichting, patrouille van 

politie en handhaving, mensen laten verwijderen door politie, zelf aanspreken). 

Het heeft allemaal onvoldoende mogen baten. 

Vandaar dat wij ons in overleg met het bestuur van Innoord en de wijkagent 

genoodzaakt zien om een hoog, afsluitbaar hek aan de voorzijde van het 

schoolplein te plaatsen. Dit zal dan aan het einde van de middag/in de vroege 

avond door een medewerker worden afgesloten. 

Nogmaals betreuren wij deze gang van zaken maar het plein is voor ons niet 

langer voldoende schoon en veilig  te houden. Het hek zal in de komende weken 

worden geplaatst. 

 

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN EN MEIVAKANTIE 

 

Neem snel weer een kijkje op sterrenmakers.nl 

Er komt de komende weken weer veel nieuw aanbod op de site te staan! Bekijk wat 

je kan doen in de meivakantie bij Sciandri, Dock, Spin en Wijsneus. 

En schrijf je in voor de naschoolse activiteiten die na de meivakantie van 

start gaan! 

 

 

De OBA doet al 100 jaar aan mediawijsheid 

OBA Tips voor ouders  
 
 
Media Ukkie Dagen bij de OBA 
Op 29 maart starten de Media Ukkie Dagen, ook bij de OBA. Ouders zijn heel belangrijk bij 
de mediawijze opvoeding van hun kinderen, al vanaf jonge leeftijd. In OBA Oosterdok 
vindt voor ouders een lezing van Cinekid plaats over apps voor kinderen. De Media 
Diamant geeft ouders vijf belangrijke adviezen bij digitale media. 
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https://sterrenmakers.us13.list-manage.com/track/click?u=424657283e7937b058a63c9ad&id=fbf30334ba&e=216f80f394


  

Oproep ouderraad  
Er zijn nog ouders die de ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet betaald hebben. Zou 

u dit in orde kunnen maken door 52 euro per leerling over te maken naar 

NL44INGB0003932966 t.n.v. Ouderraad IJpleinschool bij de omschrijving vermeld u 

naam kind en groep kind. 

Heeft u kind een stadspas?  Neem deze en 2 euro dan mee naar Frederique van de 

administratie om de ouderbijdrage te betalen, mocht u dat dit schooljaar nog niet gedaan 

hebben. 

Alvast bedankt! 

 

 

Brief onderzoek Janne Voorend, student Universitaire PABO 

Amsterdam 

Op maandag 1 april krijgt uw kind (eren) een brief mee ivm toestemming voor 

gebruik van geanonimiseerde gegevens voor het onderzoek van Janne Voorend 

over het effect van de Pauze Carrousel. Indien u hier  bezwaar tegen heeft 

verzoeken wij u het strookje van de brief in te leveren bij de leerkracht van uw 

kind(eren). 

 

 

 

Week van het geld 

Het is deze week de week van het geld, groep 7 kreeg vanmiddag bezoek en hebben veel 

geleerd. Ook was er een quiz, het groepje dat gewonnen heeft kreeg een grote gum met 

een afbeelding van honderd euro en iedereen heeft een spaarpot gekregen. 
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Beste ouders en verzorgers,  
 
Mijn naam is Hein Scholtens. Meester Hein voor de kinderen. Inmiddels ben ik alweer twee 
maanden op de IJpleinschool. Daarom leek het me de hoogste tijd dat ik me aan u voorstel.  
Mijn naam is dus Hein en ik help mee bij juf Mavis in groep 4. Dit doe ik omdat ik zelf een 
opleiding tot meester volg. Hier ben ik pas net aan begonnen maar ik heb er nu al veel 
plezier in. Juf Mavis geeft een erg goed voorbeeld. De kinderen leren heel veel van haar. 
Niet alleen over lezen, schrijven en rekenen, maar ook over elkaar en hoe ze zich moeten 
gedragen. Volgens mij gaat dit goed en gaan de kinderen met plezier naar school. Naast het 
werk in de klas help ik leerlingen individueel met lezen en rekenen.  
Als dit nog niet is gebeurd, hoop ik u de komende tijd te ontmoeten. U kunt me herkennen 
aan het ronde (Harry Potter) brilletje!  
 
Vriendelijke groet,  
 
Hein  
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Techniekles 

 

 

Gezonde en lekkere traktatie 
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Naschoolse activiteit Hamertje Tik 

 

 

 

Jarig vandaag! 

 

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag! 
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Les over de dode hoek met een echte vrachtwagen 

 

Groep 6,7 en 8 hadden donderdag les over de dode hoek. 

Nu weten zij precies waar zij moeten wachten met hun fiets of waar zij moeten fietsen 

als ze naast of achter een vrachtwagen zijn. Er is een bepaald punt dat de chauffeur 

iemand niet kan zien en dat noem je de dode hoek. Hierdoor gebeuren er vaak 

ongelukken, dus erg belangrijk om dit te weten! 

 

 

 

 

 

 

Een fijne weekend gewenst! Namens het gehele team van obs 

IJplein 
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