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Volgende nieuwsbrief 20 december 2019  

 

Belangrijke dagen 

13 december oudersalon 

17 december schaatsen groep 7 en 8 

19 december kerstdiner 

20 december alle leerlingen om 11:45 uur vrij, kerstvakantie! 

 

 

 

 

Laatste lessen naschoolse activiteiten 

OP  dinsdag 10 december is de laatste musicalles van groep 3 en 4 . Om 16:00 uur 

mogen de ouders/verzorgers komen kijken. Het is leuk voor de kinderen dat u komt 

en het wordt zeker genieten!  

 

 

 

 
 
 
 
 



 

De cast van de musical. 

 

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

https://sterrenmakers.nl/ dus hou deze site in de gaten. 
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Pepernoten maken en pietengym 

 

De kleuters en groep 3 hebben pepernoten gebakken op school met de juffen en de 

hulpouders, recept opzoeken, ingrediënten verzamelen,wegen en dan ons eigen deeg 

maken en bij juf Kimberly was er Pietengym iedereen heeft het Pietendiploma behaald. 
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Koken bij de Pauze Carrousel 

Deze week is er Sushi gemaakt.Vanaf maandag 9 december tot de 

kerstvakantie is de kok er niet.Zou u dan brood willen meegeven. 

Vanaf maandag 6 januari wordt er in ieder 

geval weer vier weken gekookt op school. 
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SINTERKLAASFEEST OP SCHOOL 

 

Ondanks de dichte mist, hebben de Sint en zijn pieten onze school toch gevonden. Het 

was weer een gezellige dag, lekker gezongen en er waren leuke kadootjes.  
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DE SCHOOLTIJDEN 

De lessen starten om 8:30 en om 13:00 en de deur gaat 10 minuten voor de start open. 

Toch komen er nog veel kinderen te laat op school, waardoor ze de les storen en de 

instructies missen. Als het bord nog groen is op de deur ben je gewoon op tijd. Is het 

bord rood dan even melden bij Frederique en via de andere ingang naar binnen. 

 

 

Een berichtje van Stichting Wijsneus voor alle kinderen en ouders 

Wist je al dat Stichting Wijsneus voor de kinderen in heel Amsterdam Noord ook wijkclubs 
organiseert? Filmclub, Techniekclub, Circus, Mode Makers, Tekenclub, 3D-printen,.... 

Dit zijn clubs waar kinderen uit heel Noord aan mee kunnen doen. Soms op school, maar meestal in 
een buurthuis of op een andere creatieve plek. 

Kenmerken van een wijkclub: 

● Begeleid door vakdocenten 
● Kleine groepen 
● Super leuk & leerzaam 
● Gratis met stadspas en betaalbaar voor iedereen! 
● Als je het leuk blijft vinden, kan je een heel jaar mee doen. 
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Direct na de kerstvakantie gaan de wijkclubs weer van start. Kijk voor alle informatie over de 
wijkclubs hier. En als er plek is, kan je direct instromen! 

Heb je vragen? Neem dan contact op met Esther van Stichting Wijsneus: info@wijsneus.info of 
telefonisch via 06 33917345. 

 
 

Gratis Junior Einstein 

Kinderen uit groep 4 t/m 8 die lid zijn 

van de OBA kunnen via de website 

van Junior Einstein gratis oefenen 

voor de eindtoets (Cito). Oefenen kan 

voor de volgende vakken: rekenen, 

taal, verkeer, tafels, aardrijkskunde, 

natuur & techniek, 

levensbeschouwing, begrijpend lezen, 

geschiedenis en topografie. Het 

OBA-lidmaatschap is gratis voor 

iedereen tot en met 18 jaar! 

In de OBA of thuis 

Oefenen via de site kan op twee plekken:- In de OBA, op een pc. De toegang tot het internet, en 

daarmee tot de oefensite, is maximaal 3 uur per dag in OBA Oosterdok en maximaal 1 uur per 

dag in de overige OBA-vestigingen. Oefenen via een eigen laptop kan ook, dan is het aantal uren 
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toegang onbeperkt. - Thuis, onbeperkt toegang. Het kind moet hiervoor het pasnummer en 

pincode van de OBA-pas gebruiken.Het OBA-lidmaatschap is gratis voor iedereen tot en met 18 

jaar. Nog geen lid? Klik hier. 

Over Junior Einstein 

Junior Einstein is een online educatieve uitgeverij, hoofdzakelijk gericht op het primair onderwijs. 

Er is aansluiting op de methoden die binnen het Nederlandse onderwijs gebruikt worden.ga naar 

junioreinstein.nl 

 

 

 Een fijn weekend gewenst!  

 Namens het gehele team van obs IJplein 
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