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Belangrijke dagen 
10 maart oudersalon 

11 maart studiedag ouder kind gesprekken 

13 maart groep 5 en 6 naar  HISWA Sport Xperience 

 

Jarig in maart 

Mohamed Afantrous,Murat Uysal, Ziad Serghini, Ahmad, Shimin Cao, Ramin Dindar, Erki 

Lenzen,  Juan José Lopez Giraldo, Armaan Dharampal, Azra Yasar, Meriem Romdhani. 

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

Informatie Coronavirus 

Beste ouders/verzorgers, 

Uiteraard volgen ook wij als school de berichtgeving over het Coronavirus op de voet. 

Ons bestuur Innoord voorziet ons van de laatste updates en adviseert de scholen op dit 

moment  ouders met vragen te verwijzen naar de volgende websites: 

GGD: 

https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/infectieziekten/infectieziekten/nieuw-coro

navirus/. 

RIVM: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.  
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Verzoek aan de ouders 

Voor het grote project hebben wij lege doosjes, eierdozen, keuken- en toiletrollen, 

stukjes stof of wol nodig. Zou u ons kunnen meehelpen om dit te sparen. U mag het 

inleveren bij Frederique van de administratie. Alvast veel dank namens de kinderen. 

HISWA Sport Xperience 

Beste ouders, verzorgers, 

Op vrijdag 13 maart gaan groep 5 en 6 naar de HISWA Sport Xperience in de RAI. Dit is 

een groot indoor sportevenement waar kinderen verschillende (water)sporten, zoals 

zeilen, suppen, windsurfen, golf, bmx, urban hockey, volleybal en meer kunnen doen. 

Vandaag heeft uw kind een informatiebrief en toestemmingsformulier meegekregen. Dit 

toestemmingsformulier willen we liefst morgen terugkrijgen! 

Mocht uw kind nog geen zwemdiploma A hebben, kunt u dat aangeven en dan zal uw 

kind geen watersportactiviteiten doen. 

 

 

(s)cool on wheels 

Ik vond het leuk door meer te weten over verschillenden handicapen. En hoe hij alles had 
uitgelegd. En hoe we bij gym met die rolstoelen gingen rollen en draaien. En meester john ging ons 
ook uitleggen dat we mensen met een rolstoel niet zielig hoeven te vinden. En dat mensen  met een 
handicap ook verschillenden dingen kunnen. Met die rolstoelen in de gymzaal vond ik echt leuk, 
Vooral toen we gingen basketbal. 
Geschreven door: leonieze uit groep 7. 
 
(S)Cool on Wheels   
ik vond het leuk omdat we in een rolstoel mochten en dan voel je ook hoe mensen met een 
beperking dingen doen zoals basketbal en ik vind het heel goed hoe mensen met een beperking 
toch sport kunnen doen en ze voelen zich daar meer gelukkiger door en ik vond basketbal in een 
rolstoel wel echt leuk😁 
channy-lee 
 
             🏀(s) Co ol on Wh e e l s🏀   
We kregen op 24-02 2020 les over sporten als je een beperking heb. Onze meester was John een hij had de beperking 
dwarslaesie(dwarslaesie betekent dat je iets van je lichaam niet kan voelen.) We kregen toen uitleg over de beperkingen en we kregen 
uitleg.Na het eten gingen we naar buiten.Eerst kregen we we uitleg hoe alles werkt.En mochten we het zelf uitproberen.We hebben 
leuke spelletjes gedaan zoals estafette,racen en basketbal.Het was super leuk. 
 
Hui-me 
Basketballen gym was super leuk in de rolstoel. 
de meester was grappig.het was super leuk. 
basketbal was nieuw en moeilijk maar wel grappig 
Anthony 
 

 



Wij krijgen een nieuwe pbs regel op school! 

 

De regel gaat over de hangmat op het schoolplein.  Groep 1/2 laat alvast even zien wat 

wel mag! Kunnen jullie raden wat de nieuwe regel is? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit mag!          En dit mag ook!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar dit mag ook!          Wij zijn blij, want de nieuwe regel die  

                                                                                 kennen wij! 
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Rapporten 

Vanaf dit schooljaar hebben we een aanpassing van het rapport: we werken niet 

meer met cijfers of de letters o, m, v, g. In plaats daarvan krijgen de kinderen 

teksten op hun rapport. 

Om ervoor te zorgen dat gemaakte toetsen, die nog wel cijfers geven 'vertaald' 

worden naar deze teksten zijn ze ingedeeld in deze 'schalen': 

 

In het kader van PBS vinden we het motiverender voor onze leerlingen om te 

horen 'Kan ik nog niet' dan 'Onvoldoende' of het cijfer 4. Uit de tekst 'Kan ik nog 

niet' kun je ook opmaken: 'Dat ga ik nog leren', en dat is helemaal de 

bedoeling. 

 

 

Met vulpen schrijven in groep 4 

In groep 4 hebben wij met de vulpen leren schrijven. Eerst even geoefend met de 

schrijfpatronen, de schrijfhouding en de pengreep. 

 

 

 



 

Koken bij Pauze Carrousel   

Bami 
Ingrediënten (4 personen):  
● 500 gram eiermie 
● 2 paprika’s (rood) 
● 1 paksoi  
● ½ of ¼ witte kool (afhankelijk van grootte) 
● 200 gram taugé 
● 200 gram doperwten (diepvries) 
● 4 scharreleieren  
● 1 ui 
● 2 teentjes knoflook 
● 1 theelepel sambal of chilisaus (optioneel) 
● 2 eetlepels ketjap manis (zoet) 
● 1 eetlepel homemade kruidenmix (1 tl kurkuma, 0,5 tl 

komijn, 1 tl laos, 1 tl korianderzaad) 
● Olie 
● Kroepoek  
Bereiding:  
Kook de eiermie zoals op de verpakking vermeld staat en giet 
af. Snijd de paprika en paksoi in hele kleine stukjes. Zet apart. 
Doe de doperwten circa 3 minuten in een bak met gekookt water. Giet af en doe bij de andere 
(gesneden) groenten.  
Pel en snipper de ui en hak de knoflook fijn. Snijd de witte kool heel fijn. Fruit aan in wat olie samen 
met de klein gesneden witte kool. Voeg de eieren toe en roer ze door in de pan totdat ze gaar 
zijn.Voeg alle kruiden en eventueel sambal bij de uien en ei en bak dit kort mee.Voeg nu de groente 
toe, behalve de taugé. Bak de groente rondom aan. Voeg nu de gekookte bami toe. 
Breng de bami goreng op smaak met een scheutje ketjap en meng het goed door elkaar. 
Serveer met de taugé en de kroepoek en eet smakelijk! 
 
Tip van de kok: Spoel de mie na het afgieten gelijk af met koud water en zet het apart, dan gaat het 
niet plakken.  
Tip van de kok: dit gerecht kan ook met stukjes kip bereid worden.  
Tip van de kok: je hoeft aan dit gerecht geen zout toe te voegen, de ketjap is al zout van smaak. Die 
zorgt voor genoeg zout in dit gerecht.  
Tabouleh variatie met couscousIngrediënten (4 personen):  

• 200 gram couscous • halve komkommer 

• 1 paprika • Paar takjes verse platte peterselie  

• Olijfolie (voor dressing)• Grote tak verse munt  

• Citroen(sap) (voor dressing) • 200 milliliter water 

• 200 gram feta  of witte kaas blokjes• bakje kerstomaten  

• 20 ml olijfolie• Half blokje groentebouillon• paar stengels bleekselderij  

• Kruiden naar smaak: peper, zout, kaneelpoeder, komijnpoeder, paprikapoeder, 
korianderzaad  

Geroosterde kikkererwten: 
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• 200 gr kikkererwten uit blik 

• 1 el olijfolie 

• Totaal 1 eetlepel kruiden: zoals: paprikapoeder, komijnpoeder, korianderpoeder, cayenne 
peper,  

• ½ theelepel zout 

Bereiding:Verwarm de oven op 200 graden. Laat het blikje kikkererwten goed uitlekken en dep droog 
met wat keukenpapier. Verdeel de kikkererwten over een bakplaat met bakpapier en voeg de olie 
toe. Voeg kruiden naar smaak (zie hierboven) toe, je kunt het zo kruidig maken als je zelf wilt. Meng 
even met je handen zodat de kikkererwten allemaal onder de kruiden en olijfolie zitten. Zet de 
kikkererwten gedurende 15-20 minuten in de oven en hussel ze regelmatig. Haal uit de oven als ze 
krokant zijn en laat een beetje afkoelen. Kook het water samen met het bouillonblokje. Doe de 
couscous in een schaal en giet hier wat olijfolie door. Roer door. Voeg vervolgens het gekookte water 
toe. Dek af met plasticfolie en laat 5 minuten staan. 

Snijd de komkommer (zonder de zaadlijst!), paprika, tomaatjes en bleekselderij in kleine stukjes. 
Maak de dressing door olijfolie en citroensap naar smaak te mengen.  

Pak nu twee vorken om de couscous los te rullen. Zorg ervoor dat er helemaal geen klontjes meer in 
de couscous voorkomen. 

Voeg alle gesneden groenten toe. Snijd nu nog de peterselie en munt fijn en voeg ook toe.  

Breng de couscous salade op smaak met diverse gedroogde kruiden (zie boven). Ook nu kun je het 
weer zo kruidig maken als je zelf prettig vindt.  

Serveer met de blokjes feta en geroosterde kikkererwten . 

 

Knutselen bij Pauze Carrousel 
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Een fijn weekend gewenst!  

Namens het gehele team van OBS IJplein 

 


