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Volgende nieuwsbrief 22 november 2019  

 

Belangrijke dagen 
 

11 november Sint Maarten groep 1 t/m 4 en Ijkleintjes 

11 november Kranslegging monument Hollandia Kattenburg groep 7  

15 november 8.30-9.30 oudersalon 

19 november lootjes trekken sinterklaas 

25 november studiedag 

 

Nieuwe leerlingen 

Amelie Hermosa en Yassin el Harraoui, welkom op de Ijpleinschool en wij 

wensen jullie een fijne schooltijd toe. 

Jarigen November 

 

Raphael, Shanee, Rahma, Ilias, Badr, Yassin, Mattis en Amelie, (alvast) 

gefeliciteerd en een fijne verjaardag! 

 

 

Extra ondersteuning onderbouw 

Vanaf twintig november gaat juf Tirza om de week op woensdag extra 

ondersteuning op maat bieden voor kinderen uit de groepen 1/2. Dit kan 

zijn voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben of voor kinderen die 

extra ondersteuning nodig hebben op verschillende leergebieden. De 

ondersteuning vindt plaats na overleg met de kleuterleerkrachten. 

 

 

 

 

 

SCHOOLFRUIT 

Vanaf woensdag 13 november krijgen de kinderen om 10 uur  3 dagen 

schoolfruit op school, dus elke woensdag, donderdag en vrijdag. 

Volgende week zijn dat ananas, sinaasappel en appel. 
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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! Het was een hele leuke dag. De 

kinderen hadden eerst ontbijt op school. Daarna waren er allerlei workshops. Zoals 

fruitspiesjes maken, groenten-frietjes maken, rope skipping, smaken proeven, smaken 

raden, dans.De kinderen kregen allemaal een broodtrommel. Alle hulpouders bedankt 

voor het helpen! Voor filmpjes, zie onze Facebookpagina. 
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Positief Bezig op School 
 
Dit schooljaar hebben al verschillende PBS afspraken aandacht gekregen in de klas. 
Vandaag wilde groep 5 graag laten weten welke afspraken er zijn en hoe dat dan werkt in de 
klas. 
 

Als er iets op de grond ligt, dan ruim ik 
het op 
 
ik ben ishaaq en ik zit in groep 5 
als er iets op de grond ligt dan ruim ik het 
op 
en als een jas op de grond ligt dan moet je 
het op rapen.  
en dat het ook van die anderen is 
en we zijn gezond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al hoeven we geen vriendjes te zijn, 
pesten is niet fijn.  
 
Wij  pesten niet op school we zijn lief voor 
elkaar wij helpen iedereen wij troosten 
elkaar. 
we ruimen dingen op buiten of binnen wij 
zijn gezond. Soms wordt er ruzie gemaakt 
maar ze lossen het goed op. sommige 
doen irritant maar dan komen mensen 
voor hem op dat is heel fijn. 
 
bilal groep 5  

wij zijn samen verantwoordelijk voor de 
omgeving en voor elkaar 
 
dat is een regel in onze klas. als iemand 
gevallen is dan help ik hem als iemand 
gepest is 
dan help ik hem 
ik zit in groep 5 mohamed el fadil en we 
eten gezond 

WE Gaan Met anderen om  zoals  we 
zelf behandeld willen worden . 
 
we doen het wel vaak op school en overal 
moet je het doen. 
ook buiten en ik bedank wie deze regels 
heeft bedacht die vind ik een egte topper.  
en ik bedank namens alle  groepen 1,toten 
met groep,8 een bedank aan alle jufen en 
meesters een bedank  natuurlijk en 
bedank aan jufrou madeleen  die dit 
allemaal heeft bedacht  aan deze 
bizondere school en aan mijn meester 
mark  
 
groetjes youssef.douhri groep5. 
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Positief Bezig op School 
 

 
 

 

 

 

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. 
 

 

 

Openbare Basisschool IJplein, Gedempte Inste 

Telefoon 020-6341046  www.ijpleinschool.nl 

 



 

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. 

 

 

SPEURTOCHT 22 november t/m 6 december 

Met de stoelen die groep 7 heeft geschilderd, wordt er een speurtocht 

gehouden. Doe jij mee aan de speurtocht?  

Kleine tip, wij staan allemaal in de buurt van de Meeuwenlaan. Wij staan 

bij koffietentjes, buurthuizen en ondernemingen die hebben meegedaan 

aan het project Over de Meeuwenlaan.  

 

Wie de meeste stoelen vindt, kan een prijs winnen. Win jij een prijs? 

1e Prijs > Diner voor een gezin 

2e prijs> lunch voor een gezin 

3e prijs > koffie of thee met gebak / kinderpannenkoek met limo 

Fotografeer mij ( de stoel) dan en stuur deze foto naar 06 40 14 18 33 

met de vermelding van de locatie! 
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                                               Zondag 17 november  

tussen ±13:00 – 16:00  

Filmopnames op ons 

schoolplein 
 

 

 

 
 

 

Kinderen tussen 9 & 12 jaar en ouders gevraagd! 
 
Zondag 17 november vinden er filmopnames plaats op het schoolplein van de 

IJpleinschool voor een nieuwe serie van BNN-VARA.  

  

Deze dag worden een aantal scenes opgenomen waarbij de kinderen in de serie van 

school worden opgehaald of naar school worden gebracht.  

  

BNN-VARA zou het leuk vinden als er kinderen tussen de 9 en 12 jaar willen komen om 

op de achtergrond mee te spelen in de film. En als er ouders zijn die het leuk vinden om 

als “ouders zijnde” mee te spelen dan kunnen ze zich opgeven bij Diana van Wegen.  

  

BNNVARA zal deze dag tussen +/- 13:00 – 16:00 uur filmen. Als je je opgeeft wordt je 

door BNN-VARA op de hoogte gehouden van de exacte tijden. De school faciliteert alleen 

de ruimte, maar is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 

de kinderen die deelnemen. 

 

Opgeven of vragen stellen kan door een mail te sturen naar Diana van Wegen, Producer. 

E-mail:  diana.van.wegen@blazhoffski.nl  
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Sinterklaasfeest in de Adam-toren 

 

 

 

De inschrijving gaat  via www.adamtoren.nl/sint.  
 

Vol verwachting klopt mijn hart! 

Op zondag 24 november is het weer zover: A’DAM & De 

Sint. Een dag vol Sinterklaaspret voor kinderen uit 

Amsterdam Noord. Ontmoet Sinterklaas, laat je 

schminken, dans mee in de 

glow-in-the-dark-silent-pieten-disco en versier je eigen 

taaitaaipop. Het enige wat je mee hoeft te nemen is 

een goed humeur, ik zorg voor limonade en pepernoten 

in overvloed. 

Via deze website kun je je bij me opgeven. Houd er 

rekening mee dat maximaal 1 ouder per kind is 

toegestaan en er is beperkte capaciteit (vol=vol). Een 

week voor het evenement stuur ik je een 

bevestigingsmail met meer informatie. 

Heb je vragen? Mail dan naar adam@adamtoren.nl. 

groet, 

A’DAM 
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DITJES en DATJES 

 

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

mand boven in de gang op het tafeltje! 

 

Vogelkooitjes geknutseld bij de Pauze Carrousel 

 

 

 

 

Een leuk poppetje geknutseld van een vork bij de Pauze Carrousel en de meeuwen en 

eendjes gevoerd met de buitenspeel-groep van de Pauze Carrousel 
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Koken bij de Pauze Carrousel 

Maandag 11 november eten wij chili sin carne 

Maandag 18 november eten wij pompoensoep 

 

Recept 

1. Gele pilav met pitten, 
bonen en rozijnen  

Gemaakt voor groepen <naam> 
op  <school> op <datum> 
 
Ingrediënten (4 personen):  
● 300 gram zilvervlies rijst 
● sap van één citroen 
● 2 laurierblaadjes 
● 1 theelepel kurkumapoeder 
● 100 gram rozijnen 
● 2 uien 
● 2 teentjes knoflook 
● 1 rode paprika en 1 gele 

paprika 
● 70 gram tomatenpuree  
● 300 gram bruine bonen  
● 2 eetlepels ketjap manis 
● 2 theelepels sambal badjak 
● 3 flinke eetlepels pindakaas 
● 1 blokje groentebouillon  
● 75 gram zonnebloempitten  
● Peper, zout 
 
Tip van de kok: Zilvervliesrijst is  
volkorenrijst. Het heeft een 
milde, nootachtige smaak en is 
voedzamer dan witte rijst door 
het vliesje dat er nog omheen 
zit. Zilvervliesrijst en witte rijst 
bevatten evenveel calorieën en 
koolhydraten, maar 
zilvervliesrijst heeft een hogere 
voedingswaarde. 
 

Bereiding: 
Wel de rozijnen 15 minuten in lauwwarm water. Was de rijst 
(in een ruime zeef onder stromend water). Kook de rijst met 
afgepast water (450 ml water voor 300 gram rijst) met wat 
zout, kurkuma en laurierblaadjes. Zet het vuur laag zodra de 
rijst begint te koken en laat staan tot al het vocht is 
opgenomen. Houd goed in de gaten of de rijst niet aanbrandt. 
Haal de laurierblaadjes eruit en giet de gewelde rozijnen af. 
Voeg de rozijnen en citroensap toe aan de rijst en roer goed 
door.  
Rooster de pitten in een droge koekenpan en bewaar apart.  
Schil en snijd de ui en  knoflook fijn. Snijd de paprika’s fijn. Zet 
een pan op het vuur en bak in wat olie de ui, knoflook en 
paprikastukjes. Voeg vervolgens de tomatenpuree toe. Bak 
mee. Voeg nu de sambal, pindakaas en ketjap toe samen met 
het bouillonblokje en 300-400 ml water. Laat op een zacht 
vuurtje pruttelen. Als het goed is heb je nu een dikke saus in de 
pan zitten. Proef of deze op smaak is, voeg anders nog wat 
sambal/ pindakaas/ ketjap/ peper/ zout/ water toe.  
Spoel de bruine bonen af en voeg toe aan de rijst. Voeg als 
laatste de saus toe een de rijst en mix goed. Eet smakelijk! 
 
 
Tip van de kok: rijst kun je op een natuurlijke manier geel 
maken door kurkuma aan het kookvocht toe te voegen.  
 
 

  

 

 

Een fijn weekend gewenst!  

Namens het gehele team van obs IJplein
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