
 

N I E U W S B R I E F 
 

Jaargang 34, nummer 4 

18 oktober 2019 

  

 

Volgende nieuwsbrief 8 november 2019  

 

Belangrijke dagen 
 

19 oktober t/m 27 oktober Herfstvakantie 

29 oktober oudersalon onderwerp Pauze Carrousel, hoe wat en waarom? 

29 oktober voorlichting VO scholen groep 8 ouders en leerlingen van 19:00 tot 20:30 

30 oktober  groep 3 en 4 naar het Muziekgebouw gr 3 9:00-10:30 uur gr 4 10:30-12 uur 

4 november oudergesprekken + in de avond 

5 november Nationaal schoolontbijt kinderen ontbijten op school vandaag 

5 november feestelijke uitreiking jump-in certificaat om 14:45 uur, ouders welkom! 

 

 

5 november feestelijke uitreiking jump-in certificaat 

Hoera wij hebben het met zijn allen gedaan! Alle ouders, kinderen en het personeel van 

de Ijpleinschool hebben er keihard voor gewerkt om alle doelen van Jump-in te halen.Wij 

mogen ons vanaf nu een Jump-in school noemen! Wij hebben s morgens het 

schoolontbijt, dus de kinderen hoeven thuis niet te ontbijten. Daarna zijn er de hele dag 

workshops voor de kinderen. Hiervoor zoeken wij hulpouders, u kunt zich aanmelden 

bij Frederique ook als u maar een uurtje zou kunnen.  

De onderbouw krijgt een dansworkshop, de bovenbouw een rope skipping workshop. 

Daarnaast maken ze groentefrietjes en fruitspiesjes.  

De feestelijke uitreiking en de afsluiting vindt plaats om 14:45 uur 

op het schoolplein en alle ouders zijn hiervoor uitgenodigd! 

(Bij regen in de gymzaal)  

 

 

Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020  

Het schooljaar is alweer een tijdje bezig en Sint Maarten, sinterklaas en de Kerst komen 

eraan zou u alstublieft de ouderbijdrage van 52 euro per leerling kunnen overmaken op 

het rekeningnummer van de ouderraad : NL44INGB0003932966 t.n.v. Ouderraad 
IJpleinschool omschrijving: Naam en groep van uw kind. Heeft uw kind een stadspas met 
groene stip ,dan kunt u met deze langskomen bij Frederique en 2 euro meenemen. Er wordt 
dan 50 euro vergoed door de Gemeente Amsterdam. 
 

Oudersalon 29 oktober 

Dinsdag 29 oktober is er oudersalon van 8.30-9.30. Onder het genot van een kopje 

koffie/thee praten we graag met u over de Pauzecarrousel. Waarom heeft IJplein een 

Pauzecarrousel en wat houdt dit precies in? Ook voor de ouders van de voorschool is dit 

een belangrijk onderwerp. Gerard Lommerse (externe expert) en Frederique van der 

Goot zullen deze keer de oudersalon leiden. Uiteraard kunt u ook bij hen met al uw 

vragen terecht. 
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TOB (taal- en ouderbetrokkenheid cursus); de kans om kosteloos 

Nederlandse les te volgen met als thema alles wat met school te 

maken heeft : er zijn nog plekken! 

De cursus start in november. 

Er is nog plek voor de Taalcursus ( deze is op maandagmiddag en woensdagochtend, zie 

vorige nieuwsbrief op de website).  Aanmelden bij Frederique. 

 

 

 

De schrijfster van Sophie en de drakentranen op school 

 

Gemma Geurts kwam zelf in ons theater om aan de groepen 6,7 en 8 voor te lezen uit 

haar boek en kregen een dialoog opdracht. Hieronder een stukje van Gemma Geurts. 

Een wonderkind of gevaar voor de samenleving? 

Gillen. Alleen zo kan de twaalfjarige Sophie de aandacht van haar ouders trekken. Maar op 

vakantie in Finland gilt ze de ruiten van een restaurant kapot en de politie gooit haar in de 

cel. Geleerden van over de hele wereld onderwerpen haar aan allerlei akelige onderzoeken en 

ook de media bijten zich vast in het vreemde voorval. Heeft het meisje uit Nederland echt het 

talent om met haar stem glas te breken? Gelukkig komen een Finse journalist, een advocate 

én een draakje Sophie te hulp. 

Op you tube staat een filmpje over het boek: https://youtu.be/jCFDFlqq_ns  of tik de titel in op 
you tube: Sophie en de drakentranen en dan komt het tevoorschijn. Het was een fijne 
ervaring, voorlezen op het IJplein, de kinderen waren aandachtig tijdens het voorlezen en deden 
goed mee bij de dialoog opdracht.  

Hartelijke groet, 
Gemma Geurts 
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Nieuws over de brug 

Zowel Tinteltuin, de school, Innoord als meerdere ouders (waarvoor dank) hebben aan 

de bel getrokken bij de gemeente die verantwoordelijk is voor het herstel van de brug. Er 

wordt een nieuwe brug ontworpen en geplaatst, maar dit heeft helaas meer tijd nodig 

dan wij zouden willen. Voor nu is er een tijdelijke voorziening in de vorm van 

versteviging en verlichting van de andere toegang naar het peuter/kleuterplein. We 

houden u op de hoogte van de vorderingen. 

 

 

PBS (positief bezig op school) 

PBS 
Je kan eitjes verdienen op onze school. 
Je kan een eitje verdienen als je iets goeds doet  
of je best. Dan kan je een eitje van de leerkracht krijgen.  
En dan kan je het inleveren bij de juf in 
je klas. 
In ruil voor een knikker die je dan in de 
pot kan doen. 
Als bij een streep komt krijgt de klas 
een beloning. 
Die beloningen had je in het nieuwe 
schooljaar samen  
bedacht.Onze klas heeft: pyjamadag, 
film kijken, high tea, computer middag, 
bord spellen middag. 
Zo verdien je een beloning. 
Door Sami en Adam  
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 pbs stukje  
1.Al hoeven we geen vriendjes te zijn pesten 
is niet fijn ik vind dit : belangrijk omdat je 
wil zelf niet gepest worden en een ander 
wilt het ook niet   
2. Als ik iets op de grond vindt ruim ik het 
op : ik vind dit belangrijk omdat je moet het 
opruimen zodat de klas schoon blijft en er 
niemand overheen struikelt 
Christina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting Kinderboekenweek 

De afsluiting was erg gezellig en er waren veel ouders komen kijken. Iedere groep had 

iets uitgevoerd over het thema van de kinderboekenweek reizen (vervoer) en juf Hanny 

en juf Monique van ijplein-reizen hebben de afsluiting gepresenteerd.  
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De voorleeswedstrijd 

De winnaar van groep  4 en 5 was Firdous, 2e plaats  Iman groep 4 gedeelde 3e plaats 

Alina en  Ramin en de winnaar van vorig jaar Krishna zat in de jury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winnaar van 6,7,8 was Ayoub, 2e was Wasima, en derde was Channy- Lee en bij 

 deze groepen zat Asmae in de jury 
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Jahvaino uit groep 3 mocht ook voorlezen en dat deed hij fantastisch! 

 

 

 

En de prijsvraag van wat klopt er niet in de kinderboekweekhoek? Deze is gewonnen 

door: Effe  Kiris van groep 6 
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19 t/m 27 oktober is het herfstvakantie  

Stoer buitenspelen tussen de vallende bladeren of liever lekker warm binnen? 

Er is voor iedereen iets leuks te doen in de vakantie. Kijk alvast op 

sterrenmakers.nl voor het aanbod van Stichting Wijsneus in de herfstvakantie. 

Activiteiten op de speeltuinen en het sportaanbod volgt snel. 

 
23 t/m 25 oktober Huttenbouwen bij de Verbroederij 

Tijd: 13:00-16:00 uur 

Dag: woensdag, donderdag, vrijdag 

Entree: blij met een bijdrage voor de materialen 

Locatie: Johan van Hasseltweg 21 (naast de Oostveer pont) 

Inschrijven Hutten bouwen 

  

 

 

 

Openbare Basisschool IJplein, Gedempte Inste 

Telefoon 020-6341046  www.ijpleinschool.nl 

 

https://sterrenmakers.nl/activiteiten/?_sfm_vakantie_activiteit=Ja
https://sterrenmakers.nl/activiteit/2019/10/huttenbouwen-bij-de-verbroederij/


 

 

 

 

 

DITJES en DATJES 

 

Een nieuwe datum voor op de schoolkalender:15 mei komt de schoolfotograaf 

 

Er liggen nog heel wat gevonden voorwerpen in de lost and found/ gevonden voorwerpen 

mand boven in de gang op het tafeltje! 

 

Yasmina van groep 4 kan prachtig schrijven! 

 

 

Via de OBA beschikbaar: Yoleo, ik lees! 

Via oba.nl heb je vanaf nu toegang tot de website Yoleo: ik lees! Yoleo is een website 

met hybride boeken die kinderen van +/- 8-12 jaar helpt lezen als leuker en 

makkelijker te ervaren. Goed kunnen lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van 

kinderen: ze vergroten bijvoorbeeld hun woordenschat en ze leren zich in te leven in 

anderen. 
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Yoleo is speciaal ontwikkeld voor kinderen die moeite hebben met lezen. Veel kinderen 

maken vanwege dyslexie, andere leesproblemen of omdat ze simpelweg liever in bomen 

klimmen, te weinig ‘leeskilometers’, terwijl ze in latere fasen van het onderwijs en tijdens 

hun werkende leven veel teksten moeten ‘verwerken’. 

Door onder andere de unieke combinatie van tekst en audio, kunnen kinderen met 

plezier mooie of spannende verhalen lezen die ze anders misschien niet zo gauw zouden 

oppakken. Op een leuke manier komen ze met Yoleo in aanraking met (jeugd)literatuur 

en worden ze gemotiveerd te lezen. De hybride boeken kunnen op een pc, laptop of 

tablet gelezen worden. 

Yoleo is een gebruiksvriendelijke en veilige website, vrij van advertenties. Via het gratis 

lidmaatschap van de OBA voor kinderen, krijg je toegang tot Yoleo. En met een OBA 

lidmaatschap heb je bovendien een ruime keuze aan boeken en activiteiten in de OBA 

voor kinderen én volwassenen. 

Kijk voor meer informatie op oba.nl/jeugd/jeugd-6-12. 

Met OBA en Yoleo was lezen nog nooit zo leuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jeugd heeft de toekomst(Future) 
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Koken bij de Pauze Carrousel 

Maandag 28 oktober eten wij pilav 

Maandag 4 november eten wij puree met doperwt en wortel 

 

 

 

 

Het recept van de vorige keer 

Pasta pesto  

 

Ingrediënten (4 personen):  

• 400 gram volkoren pasta 

• Groene pesto:  

o Spinazie – 100 gram  

o Zonnebloempitten – 150 gram  

o Zonnebloemolie – ca 200 milliliter 

o Geraspte kaas – 100 gram  

o Basilicum (vers) – 1 pot  

o Peper/ zout  

• 200 gram doperwten (diepvries) 

• 1 bakje kerstomaatjes  

• 1 zakje geraspte kaas (als topping)  
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• Olijfolie door de pasta  

• Peper/ zout  

Bereiding: Maak eerst de pesto. Snijd hiervoor de spinazie klein en pluk de blaadjes van de verse 
basilicum. Doe in een maatbeker de pitten, spinazie, basilicum, geraspte kaas en de olie. Zet hier een 
staafmixer op en staafmix het geheel tot het een fijne groene massa is. Breng op smaak met peper en 
zout.  

Kook de doperwten een paar minuten in ruim kokend water en giet af. Snijd de kerstomaten in 
tweeën. Kook de volkoren pasta in ruim water met wat zout gaar in de tijd die op de verpakking staat 
aangegeven. Voeg eventueel wat olie toe aan het kookvocht. Bewaar bij het afgieten een beetje 
kookvocht!  

Nu komt het mengen: doe de, afgegoten, pasta in de pan, voeg hier de kerstomaat, doperwten en 
pesto aan toe en meng goed. Meng nog eens. Zorg ervoor dat op elke pasta een beetje pesto zit 
maar dat de tomaatjes niet helemaal kapot gaan. Zet de pan op tafel samen met het bakje geraspte 
kaas als topping.  

Serveer en eet smakelijk! 

 

Tip van de kok: als je zelf pesto maakt zijn zonnebloempitten, zonnebloemolie en spinazie een goed 
betaalbaar alternatief voor pijnboompitten, olijfolie en rucola/ heel veel basilicum.  

Tip van de kok: heb je pesto over, gebruik die dan op een stukje brood  

Tip van de kok: wil je de pesto pittiger maken, voeg dan een knoflookteen toe voor je gaat 
staafmixen. Of wat citroensap. 

 

 

 

Programmeren bij de Techniekles van Leercarrousel 
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De laatste skateles voor de winter 

Vandaag was de laatste skateles voorlopig alweer bij de Pauze Carrousel, dit keer gingen 

zij skaten in de buurt de kinderen hebben het leuk gehad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Knutselen Pauze Carrousel en een hele fijne 

herfstvakantie allemaal 

Mobiel gemaakt 
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