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Taal- en ouderbetrokkenheid:  

 taallessen voor ouders op 

school 

We gaan starten met een cursus Taal & 

Ouderbetrokkenheid op school in samenwerking 

met Akros en gesubsidieerd door de Gemeente 

Amsterdam. 

Als ouder leert u vaardigheden die u kunt inzetten 

om uw kind op school te ondersteunen. Hoe houd 

ik een gesprek met de leerkracht? Wat staat er in 

de nieuwsbrief van de school? Hoe kan ik mijn kind 

helpen in zijn of haar ontwikkeling? U gaat 

praktisch aan de slag en leert de taal- en andere 

vaardigheden om betrokken te zijn bij uw kind op 

school. 

De cursus gaat van start in november en zal gegeven 

worden op maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en 

woensdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur.  

Van u wordt verwacht dat u op beide dagen aanwezig bent. 

Het inschrijfformulier van Akros ligt bij Frederique. 
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OBA Tips voor ouders over de Kinderboekenweek 2019 Reis mee!  

Voertuigen staan centraal in de Kinderboekenweek 2019 (2 oktober t/m zondag 13 

oktober 2019). De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Anna Woltz, auteur van 

o.a. Mijn bijzondere rare week met Tess  en het motto dit jaar is: Reis mee! Tijdens de 

Kinderboekenweek viert de school en de OBA met de ouders het feestje van de boeken 

die door een jury zijn uitgekozen als mooiste, beste boek.  

Een paar mooie (voor)leestips bij het thema: De woonbootbende van Barbara Scholten is 

een verhaal over Roef, Wies en Arie die op en om de woonboot allerlei avonturen 

beleven. Voor kinderen vanaf 7 jaar.Het stuur van Tuur van Riet Wille is een vrolijk boek 

boordevol rijmen, zoek- en taalspelletjes. Voor kinderen vanaf 6 jaar. 

 

Ook in alle OBA vestigingen is er van alles te doen voor kinderen van 6 – 12 jaar. Kijk op 

oba.nl/kinderboekenweek waar Niels Brandaan met de interactieve, muzikale voorstelling 

Alleen op de wereld  optreedt. In OBA Oosterdok is de voorstelling Brief voor de koning 

naar het boek van Tonke Dragt te bezoeken.  

Reis je mee? 
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Hallo allemaal, 

Mijn naam is Xena Pelzer, ik ben 21 jaar en ik kom uit Castricum. Momenteel zit 

ik in het vierde jaar van de Universitaire Pabo in Amsterdam en ik zal dit jaar 

mijn LIO-stage lopen in groep 4 bij Mavis. Op maandag en dinsdag ben ik 

aanwezig en na de herfstvakantie zal ik deze dagen zelfstandig voor de klas 

staan. 

Schroom niet om op me op het plein of in school aan te spreken.Ik heb heel veel 

zin in dit schooljaar! 

 

 

Hallo allemaal, 
Mijn naam is Jenneke Hilbrands. Komend jaar loop ik op maandag en dinsdag mijn 
LiO-stage (leerkracht in opleiding) bij Thecla in groep 8. Naast de stage ben ik bezig 
met mijn laatste jaar van de universitaire pabo. Ik ben opgegroeid in Drenthe waar ik 
altijd nog met veel plezier naar terug ga. Wees niet bang me aan te spreken voor 
vragen of een praatje.  
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Pauze Carrousel koken op de maandag 

Elke maandag kookt de kok met 4 leerlingen uit de bovenbouw, vorige week hebben zij 

nasi gemaakt en deze week roti, er worden alleen vegetarische producten gebruikt. 

Maandag 23 september staat er couscoussalade (Taboeleh) op het menu! 

Hierbij het recept van de kok om nasi te maken. 

Recept van de nasi van afgelopen week  

Ingrediënten (4 personen): 

● 120 gram zilvervlies rijst 

● 100 gram soepgroenten 

● zonnebloemolie 

● 25 gram uien gesnipperd 

● 1 paprika, in kleine stukjes gesneden 

● 1 scharrelei 

● 1 half teentje knoflook, kleingesneden 

● 1 theelepel korianderpoeder 

● 1 theelepel zoete ketjap (manis) 

● 3 theelepels zoute ketjap (asin) 

● Peper, zout 

Bereiding: 

● Zet een ruime pan met water op het vuur. Als het water kookt, doen dan de 

rijst erin en roer deze los. Laat koken volgens de bereidingstijd op de 

verpakking. Giet af. 

● Zet een pan met een laagje olie op het vuur en laat de olie warm worden. 

● Doe achtereenvolgens de uien, soepgroenten en paprika in de pan. Let op: 

VOORZICHTIG want de olie is heet en kan spatten. 

● Goed omroeren totdat de groenten lekker gebakken zijn. 

● Voeg dan de knoflook en korianderpoeder toe en weer goed omroeren. 

● Doe het ei erbij en weer goed omroeren. 

● Rijst erbij en weer goed omroeren. 

● Voeg tenslotte de ketjaps toe. 

● Proeven! Kijk of er nog extra kruiden bij moeten of dat de smaak zo goed is. 

Tip van de kok: Lekker met kroepoek, gefrituurde uitjes, pindasaus en /of atjar 
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Poetsles op school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarigen 

 

AUGUSTUS:  Devaingely Fränkel  Yasin Sahin Maryam Lizati  Roumaisa Hamdi 

Keturah Martha Adam Akhatou Amana Ouaroud  Sanah Yakubi   Ahmed El Fadil 

Elesh Poudel  Mirac Yildiz 

 t/m 19 September: 

Karim Karmane Adam Mejri Mina Yasar Rabia Kizilkan Carlito Wahied Ishak 

Tommy Shao Allemaal(nog)van harte gefeliciteerd! 

20 september t/m 3 oktober 

Ishaaq Youssef Ismael Youssef Dora Bencun  Anthony Wajwakana  Jayvaughn 

Resort  Imane Bouchahrouf Christo Al Suhaili Kai Stalpers Reza van Woerkom 

(alvast) gefeliciteerd en een fijne verjaardag! 
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Buiten spelen Pauze Carrousel 

 

 

 

 

 

 

 

Openbare Basisschool IJplein, Gedempte Inste 

Telefoon 020-6341046  www.ijpleinschool.nl 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen van groep 8 over PBS 

 

Beloning. 

Ik was een keer op de overblijf aan het buitenspelen. 

We zaten te voetballen en de kleintjes wouden meedoen. 

Ik stopte zelf met voetbal en speelde zelf met hun tikkertje. Dat vonden ze heel leuk. De 

overblijf juf zag dat  en ze gaf me een eitje omdat ik met ze ging spelen. 

De overblijf juf zei dat ik goed bezig was en dat vond ik leuk om te horen. Al hoeven we 

geen vriendjes te zijn,pesten is niet fijn! 

Van: Ayoub groep 8 
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                              Carrousel 
 
Ik had een ei gekregen van juf Machteld. Als je een ei krijgt dan kan je dat inwisselen voor een knikker. Ik 
kreeg een ei omdat ik goed ging luisteren en stil was. Als je veel eitjes hebt verzameld met je hele klas kun 
je bijvoorbeeld een film kijken met je groep. En ik had nog een ei gekregen bij muziek die had ik gekregen 
van meester Steven, omdat ik het hele lokaal had opgeruimd en nog goed ging luisteren. We gaan met 
anderen om zoals we zelf  
behandeld willen worden. 
Van: Ilias groep 8 

 

 

 

De eitjes in carroussel: 

Op 11 september had ik carroussel, ik kreeg toen twee eitjes. Dat zijn papiertjes die je 

kan inwisselen voor knikkers voor de knikkerpot. Die eitjes had ik gekregen, omdat ik 

twee regels volgde waardoor je een eitje kreeg. De eerste kreeg ik bij BEVO: van juf 

Machteld. De klas lag vol met stukjes klei. Ik was de enige die het opruimde, de rest 

stond al in de rij. De regel was namelijk: Als er iets op de grond ligt, dan ruim ik het 

op. 

Het tweede eitje had ik gekregen van meester Steven, bij muziek. Ik had rustig gedaan 

en deed goed mee, ik had een eitje verdiend door de regel: We gaan met anderen om 

zoals we zelf behandeld willen worden.  

Asmae groep 8. 

 

 

 

 

 

 

We gaan met andere om zoals we zelf behandeld willen worden  

 
We moeten lief tegen elkaar zijn en elkaar goed behandelen .want dat zou jij zelf ook 

heel graag willen, dus dan moet jij het doen om het terug te krijgen of andersom. 

Wees lief en pest niet. Als je iemand niet behandeld zoals jij zou willen heeft het geen zin 

want dan wordt diegene verdrietig en bereik jij er niks mee dus wees lief  voor elkaar. 

 

Zohra Hamidi. 
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        PBS   

Systeem 
Ik vind het een leuke methode, want het is een soort van motivatie voor het kind. 
Want dan wil het kind meer positieve dingen doen om meer eitjes te verdienen die je kan 
inruilen bij je juffrouw voor een knikker in de pot.  
Je kan een eitje verdienen in de klas of buiten de klas, bijvoorbeeld: Om de leerkracht te 
helpen  en iets op te ruimen etc. 
 Juan 😜 

 

 
pbs afspraak 

Op school hebben iets dat heet pbs dat werkt zo 

doe je iets aardig krijg je een eitje. En die kan je geven aan je leerkracht dan krijg je een 

knikker. En hoeveel knikkers we hebben mogen we iets leuks doen of kiezen. 

 

Ik ging Maandag koken voor de overblijf kinderen .En daarna toen iedereen had gegeten, 

ging ik Cathrenna,Tommy,Bouchra  en de overblijf juffrouw helpen. Toen kreeg  

ik van de moeder van Imane een eitje. Toen kregen we weer een knikker bij  in de 

knikkerpot 

lief zijn tegen anderen. 

 

 van yehia 

 

 

Als er iets op de grond ligt dan ruim ik het op.   

Als er iets op de grond ligt  ruim ik het vanaf nu op. Hoezo ik dat nu doe: ik heb het afgeleerd van 
mijn vriendinnen. Ik gooide ook dingen op de grond. Maar zo hou je de buurt niet schoon en mijn 
vriendinnen hadden het opgeraapt. En  ik vroeg toen: waarom raap je het op? Zij zeiden:het is niet 
goed voor het milieu. En voor de vogels want zij kunnen er van dood gaan. En dat willen we niet en 
het is niet moeilijk om iets in de prullenbak te gooien. En als wij zien dat er iets op de grond ligt dan 
raap ik het vanaf nu op!! 
 Van Shanee groep 8. 
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Project stoelen beschilderen 

De leerlingen van onze school hebben bij de BEVOles stoelen beschilderd  

voor de Verbroerderij. De stoelen zijn nu nog te bewonderen op school in  

de gang bij de bovenbouw en op zaterdag 28 september zijn ze  

waarschijnlijk te vinden bij de Verbroederij waar op deze dag een gezellige 

burendag plaats vindt. 
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Prinsjesdag is hoedjesdag 

 

 

 
 

 

 Een fijn weekend gewenst!  

 Namens het gehele team van obs IJplein 
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