“Uit de school
geklapt!”
April 2019

Geloof is Liefde:
De themaweken identiteit gaan dit keer
over de “Dialoog”. Ze duren van
maandag 6 mei t/m vrijdag 17 mei. Het
draait hierbij dit keer niet om één
godsdienst, maar om alle 5 de
wereldgodsdiensten: Christendom,
Islam, Jodendom, Boeddhisme en
Hindoeïsme. Wij willen met elkaar de
dialoog aangaan en niet zozeer de
verschillen benadrukken, maar juist de
overeenkomsten. Ieder geloof is
waardevol en predikt goede
boodschappen van liefde en respect.
Die boodschap willen we naar de
leerlingen uitdragen.

Geheugensteuntjes:
Mei:
Wo. 29 studiedag (alle kinderen vrij)
Do. 30 en vr. 31 Hemelvaart (iedereen
vrij)
Juni:
Di. 4 schoolfotograaf
Ma. 10 2e Pinksterdag (iedereen vrij)
Di. 11 studiedag (kinderen vrij)
Juli:
Di. 9 afscheidsavond groep 8
Vr. 12 rapporten mee &
15.00 uur start zomervakantie

Uitstapjes:
Mei:
Di. 7 Taaltrip groep NK 6/7/8
Ma. 20 groep 1 en 2 naar de Krakeling
Juni:
Vr. 14 schoolreisje:
Groep 1 en 2 naar Oud Valkeveen
Groep 3 naar Linnaeushof
Groep 4 en NK 3/4/5 naar Drievliet
Groep 5, 6, 7 en NK 6/7/8 naar het
Muiderslot en Pampus

Project Vrijheidsverhalen met groep 8:
De leerlingen van groep 8 hebben meegedaan
aan het buurtproject “Vrijheidsverhalen”,
met als thema “Herdenken en herinneren
Stadionbuurt 2019”. Op donderdag 4 april
werd dit afgesloten met een Vrijheidsdiner in
de Willem de Zwijgerkerk. Voor dit project
hebben de leerlingen van groep 8 en jongeren
van Combiwel 12 mensen geïnterviewd die
allen hun eigen verhalen vertelden over
vrijheid, verzet, het algemeen kiesrecht en
onafhankelijkheid.
Mevrouw Hubscher bijv. vertelde over haar
vader die tijdens de WO II in het verzet had
gezeten. Juf Lolita vertelde o.a. over
Suriname voor en na de onafhankelijkheid.
Mohamad uit groep 8 vertelde over het leven
in Syrië en het leven nu in Nederland. Amira,
Rabab, Ruanda en Maria stelden vragen aan
burgemeester Femke Halsema in de
Thomaskerk.
Daarnaast werden er gastlessen
gegeven door Edu Dumasy over

Indonesië voor, tijdens en na de WO II
en door Annel van Houts over het
algemeen kiesrecht (1919-2019).

Ook heeft groep 8 een wandeling door de
buurt gemaakt waarbij stil werd gestaan op
plekken die een rol hebben gespeeld in de
WO II en op de plek die te maken heeft met
onze koloniale geschiedenis: het Monument
Indië-Nederland.
Bij het Vrijheidsdiner op 4 april vertelden een
aantal leerlingen uit groep 8 aan alle
aanwezigen over de interviews en gastlessen.
Zij deden dit heel goed en toegewijd en dit
maakte het heel boeiend om naar te luisteren.
Tevens werd hierbij het
Vrijheidsverhalenboekje gepresenteerd en
uitgereikt, waarin alle interviews/verhalen
staan. Het is een prachtig en waardevol
boekje geworden en een mooie herinnering
aan dit bijzondere project.
Op 4 mei zullen voor de Dodenherdenking
Omar en Lisa vertellen over het interview
met mevrouw Hubscher. Dit vindt plaats bij
het monument bij de ingang van het
Vondelpark aan de Amstelveenseweg. Mocht
u erbij willen zijn: het begint om 19.30 uur.

Pfff alweer werkzaamheden:
Vanaf maandag 22 april worden de
werkzaamheden rondom het
Haarlemmermeercircuit en de
Amstelveenseweg weer hervat.
Tussen de Bernard Kochstraat en de
Cornelis Krusemanstraat wordt een
nieuwe riolering aangelegd. Dat houdt
in dat de auto’s over de busbaan gaan
en fietsers langs de werkzaamheden
worden geleid. Dit duurt tot eind mei.
Vanaf juni wordt de Havenstraat
afgesloten en vanaf de
Amstelveenseweg gezien vanaf de
stadskant kun je dan niet de Cornelis
Krusemanstraat inrijden.
We houden u op de hoogte!

Groep 5 op Taaltrip:
Op donderdag 11 April gingen de
kinderen op Taaltrip naar
De Stadsschouwburg.
De Taaltrip stond in het teken van het
thema “theater”. Het doel was om
kennis op te doen van wat er te zien
was en uitbreiding van de
woordenschat.
Voor de kinderen was dit een boeiende
en spannende trip. Ze kregen een
rondleiding door het hele gebouw en
leerden woorden die bij elk onderdeel
van dit gebouw hoorden. Ook kregen ze
veel te zien en te horen wat er
allemaal achter de schermen gebeurt
als er een voorstelling plaatsvindt.
Kortom: een erg leerrijke, spannende
en

boeiende trip.

Koningsspelen:
Van de kleuters:
Op 12 april was het eindelijk weer tijd
voor de Koningsspelen! In de ochtend
kwamen de kinderen prachtig in het
oranje gekleed de school binnen.
De ochtend begon in de gymzaal, waar
de kinderen eerst een warming-up
kregen. We dansten met zijn allen de
Pasapas. Vervolgens gingen de
kinderen in groepjes naar de tien
verschillende spelletjes. Denk aan
koekhappen, balanceren en
bellenblazen! Om 11.00 uur was het
tijd voor een heerlijk
Koningsontbijt. Dit hadden de kinderen
dik verdiend na zo een zware ochtend.
Wat hebben we van deze dag genoten!

De middenbouw vertrok na een heerlijk
ontbijtje naar het terrein van
voetbalvereniging Swift. Het was koud
maar er scheen een heerlijk zonnetje.
Onder leiding van studenten van het
ROC werd het programma afgewerkt.
Persoonlijk (juf Tamar Loe) vond ik
“de loper uitleggen” het allerleukste.
Met twee mensen in een hoepel
proberen over te stappen in een
andere hoepel. Welk team is het
snelste aan de overkant? Tussendoor
werd iedereen van fruit en water
voorzien. Tot slot was er zelfs nog een
ijsje. Moe maar voldaan gingen we
weer terug naar school.

De bovenbouw vermaakte zich in het
Olympisch Stadion en op het terrein
van ASV Arsenal. Er was heel veel te

doen/kiezen en het ieder jaar door
Combiwel Sport georganiseerde
spektakel was weer erg leuk!

Denkt u er nog even aan om uw
ouderbijdrage te betalen?

Fijne meivakantie!

Het team van de Elout

Bericht van de GGD:
Controleer uw kind op teken.
Een tekenbeet is meestal onschuldig.
Maar soms kan een tekenbeet de ziekte
van Lyme veroorzaken. Zonder
behandeling kan de ziekte van Lyme
ernstig verlopen. Daarom adviseert de
GGD Amsterdam uw kinderen, na het
buitenspelen in het groen, dagelijks te
controleren op teken. Bekijk voor meer
informatie het filmpje op de website
van het RIVM. Hierin ziet u ook hoe u
de kans op tekenbeten verkleint.

