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Volgende nieuwsbrief 6 december 2019  

 

Belangrijke dagen 

 

25 november studiedag alle leerlingen vrij 

28 november alle leerlingen hun schoen zetten op school 

29 november oudersalon(bij de voorschool aan de overkant) 

5 december sinterklaas op school (continurooster tot 13:30 uur)daarna alle leerlingen vrij 

 

Oudersalon 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De oudersalon is van volgende week is verplaatst ivm speciaal verzoek rondom het 

maken van surprises. De oudersalon is dan ook niet op dinsdag 26 november, maar op 

vrijdag 29 november  

Op verzoek van ouders gaan we het dan hebben over suprises voor Sinterklaas en 

krijgen jullie tips over hoe je die zelf samen met je kind kunt maken. 

We zien jullie graag op vrijdag 29 november van 08.30 – 10.00 bij de TintelTuin, de BSO 

tegenover de school. 

 

TintelTuin en IJpleinschool 

 
Schoen zetten 

 

Vergeet donderdag 28 december niet een schoen mee te nemen naar 

school voorzien van naam (alle leerlingen mogen hun schoen zetten). 

 

Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020  

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

schoolreisjes moeten geboekt worden. 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. 
 
Laatste lessen naschoolse activiteiten 
18 november laatste turnles voor groep ½  

27 november laatste racketsport les groep 3-5 

29 november laatste basketbal les groep 6-8 

10 december laatste musicalles groep 3 en 4  

 

U mag bij deze laatste lessen de laatste 15 minuten komen kijken, bij de laatste 

turnles zijn veel ouders komen kijken naar hun kind(eren) afgelopen maandag. 

 

Na de kerstvakantie zijn er weer nieuwe activiteiten, aanmelden hiervoor kan op 

https://sterrenmakers.nl/ dus hou deze site in de gaten volgende maand. 

 

https://sterrenmakers.nl/


 PBS 

 
Wij zijn sportief naar elkaar. 

Groep 6 heeft elkaars recordpogingen gemeten. 
Ze moesten op heel veel dingen tegelijk letten. 
Aan het eind van de ochtend kwamen we erachter dat we heel sportief naar elkaar zijn 
geweest. 

 
Hier moesten we goed op letten om sportief te zijn: 

 
● Als iemand heeft gewonnen zeg je ‘Goed 

gedaan’, ook al zou je het leuker vinden als 
je zelf had gewonnen. 

 
● Als je hebt gewonnen ben je blij, maar ook 

trots op de andere kinderen die hun best 
hebben gedaan. 
 

● Je moet tegen je verlies kunnen 
 

● We moeten eerlijk zijn. 
 

● Het gaat niet alleen om het winnen, het gaat 
ook om de lol 
 

● Je moedigt elkaar aan 
 

● Als iemand de regels niet begrijpt leg je het 
nog een keer uit. Je wordt niet meteen boos. 
 

Als je sportief bent is iedereen blij! 
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GROEP 7 in het Tropenmuseum 

 

 

De leerlingen van groep 7 hebben een tentoonstelling bijgewoond over de slavernij. Ze 

moesten zelf in groepjes informatie zoeken en dit vervolgens met elkaar delen. Na deze 

tentoonstelling mochten de kinderen door het museum lopen en hebben veel gezien. Er is 

momenteel een Suriname tentoonstelling in het tropenmuseum. 
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Een zusje 

 

 

Meriem uit groep 4 heeft een zusje gekregen, Sarah genaamd. 

Wij wensen haar veel geluk  
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SINTERKLAASJOURNAAL 

 

De groepen 1 tot en met 4 kijken dagelijks samen het sinterklaasjournaal en er komen 

brieven en malle pietje was op school geweest in groep 3 en had heel veel rommel 

gemaakt. De voorpret is heel gezellig! 
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Leerlingenraad 

Na de kerstvakantie heeft OBS IJplein een echte leerlingenraad. De leerlingen van de 

groepen 5 tot en met 8 zijn nu druk bezig met de verkiezing voor de leerlingenraad.In 

deze groepen zijn nu allemaal posters te vinden van de kandidaten die graag in de 

leerlingenraad willen. Er komt ook nog een debat. Wie o wie zullen er inkomen? Dit wordt 

bekend gemaakt in de eerste week na de kerstvakantie. 
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Koken bij de Pauze Carrousel 

 

menu: 

maandag 25 nov is het studiedag 

maandag 2 december eten wij sushi 

 

Recept van de kok 

puree met wortel doperwt en appelmoes  

Ingrediënten (4 personen):  

• 1,5 kilo kruimige aardappel (eventueel met schil!) 

• 4 Elstar appels (of andere friszoete appel) (met schil!) 

• 150 ml havermelk  

• 200 gram doperwten diepvries 

• 1 flinke winterpeen 

Bereiding: 

Was de aardappelen en snijd in gelijke stukken. Doe in een ruime pan en kook in water 

met eventueel zout in 20 minuten gaar.  

Was ondertussen de appels en snijd in kwarten. Verwijder het klokhuis en snijd het 

ongeschilde vruchtvlees in kleine blokjes. Doe deze in een pan met een scheutje water en 

laat het zachtjes koken totdat de appels uit elkaar vallen.  

Snijd de winterpeen in eetbare blokjes en kook ze samen met de doperwten ongeveer 12 

minuten tot ze zacht zijn. Giet af.  

Verwarm de havermelk in een steelpan (of in de magnetron). 

Giet de aardappel af en stamp met een stamper fijn. Voeg de melk toe. En meng goed 

door. Voeg de winterpeen en de doperwten toe en serveer.  

Eet smakelijk! 

Chili con vegan carne met wraps  

 
Ingrediënten (4 personen):  

● 1 a 2 volkoren of meergranen wraps per persoon  

● 1 ui middelgroot 

● 2 tenen knoflook  

● 150 gram voorgekookte geschilde krieltjes 

● 2 paprika’s (rood en/of oranje) 

● Jonnie Boer Picadillo kruiden (of andere Mexicaanse kruiden mix) 

● 150 gram vegan gehakt  

● 1 blikje mais (blikjes van 400 gram) 

● 1 blik kidneybonen (blikjes van 285 gram) 

● 1 a 2 blikjes tomatenstukjes (blikjes van 400 gram) 

● 1 klein blikje tomatenpuree 

● 1/3 stuk ijsbergsla 

● Zonnebloemolie 
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● Zout & peper 

● ½ zakje geraspte kaas  

● Eventueel: Griekse yoghurt 

 

Bereiding: 

Schil en snijd de uien klein. Schil en snijd de knoflook klein. Maak blikken mais en 

kidneybonen open, doe mais en bonen in een vergiet en spoel goed af met water. Kook 

de aardappelblokjes voor in een pan met kokend water ongeveer 5-10 minuten. Was en 

snij de paprika’s in blokjes van 1x1 cm. 

Zet de pan op het vuur, doe hierin ruim zonnebloemolie en bak de ui met de knoflook. 

Voeg de paprikastukjes toe. Voeg de vegan gehakt toe. Voeg de jonnie boer kruiden toe. 

Voeg tomatenpuree toe (en roer goed over de bodem!) 

Doe het blik tomatenstukjes in de pan en vul het blik eventueel nog met water en doe dit 

ook in de pan. Laat het geheel 10 minuten stoven. Voeg de aardappel, mais en de bonen 

toe. Laat nog even lekker pruttelen.  

Proef of er nog extra kruiden, peper of zout toegevoegd moeten worden.  

Verwarm onder tussen de wraps in de magnetron.  

Bereid de topping bakjes voor met de sla, geraspte kaas en eventueel de yoghurt.  

 

 

 

OBA Tips voor ouders november 2019 

Mediawijs 

Van 8 tot 15 november 2019 was het ‘De Week van de Mediawijsheid’ met als motto Aan 

of uit? 

In een wereld vol media moeten we constant keuzes maken. 

Nog even je appjes checken of ga je vroeg slapen? 

Laat je je kind alleen op de tablet of lees je samen een boekje? 

Regel je zelf je online bankzaken of laat je dat doen door een ander? 

Laten we van elkaar leren en elkaar helpen. Om slim ‘aan’ te staan en mee te blijven 

doen met de wereld om je heen. Én om soms te kiezen voor de uitknop, omdat ook je 

offline leven aandacht vraagt. 

Ook bij de OBA vinden we het belangrijk om kinderen te helpen mediawijzer te worden. 

Kijk eens op onze pagina over mediawijsheid. Hier staan tips, zoals de handige 

MediaDiamant over het gebruik van digitale media. Ook vind je er alle OBA-activiteiten 

rond mediawijsheid. 

 

Nederland leest in november 

In november biedt de OBA iedereen het gratis boek Winterbloei van Jan Wolkers aan. Lid 

van de OBA en liever wat anders lezen, kijk dan hier voor leestips. 
Wist je dat zelf lezen een goed voorbeeld voor je kind is om zelf ook te gaan lezen? 

Spreek met elkaar tijden af waarop er samen gelezen wordt. Zo help je je kind met 

lezen. 

Wist je dat het lidmaatschap voor kinderen tot 19 jaar gratis is? Meld je kind online aan. 
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Knutselen bij Pauze Carrousel 

 

Een mooie pietenmuts gemaakt bij de Pauze Carrousel 

 

 

 

 

 Een fijn weekend gewenst!  

 Namens het gehele team van obs IJplein 
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