“Uit de school
geklapt!”
Augustus 2019

Uitstapjes 2019-2020
September
Di. 10 Start zwemlessen gr. 5 en NK BB
Wo. 18 groep 5 De Hermitage
Vr. 20 groep 3 Rijksmuseum
Vr. 20 groep 4 Amsterdam Museum
Oktober
Wo. 9 t/m vr. 11 Kamp groep 8
Do. 17 groep 6 Stedelijk Museum
Vr. 18 groep 1/2 Tropenmuseum
Vr. 18 groep 7 Van Gogh Museum
Vr. 18 NK 3 t/m 8 Scheepvaartmuseum

We zijn weer begonnen!

Geheugensteuntjes: 1e helft schooljaar
Augustus
Kijkochtend
Do. 29 NK
September
Ma. 2 Start projectweken “Knotsgek!
Het stenen tijdperk”
Kijkochtend:
Ma. 2 groep 1/2A en B
Di. 3
groep 3
Wo. 4 groep 4
Do. 5 groep 5
Vr. 6
groep 6
Di. 10 groep 7
Ma. 9 Kennismakingsgesprekken
Vr. 20 Afsluiting project, 14.00-15.00 uur
Wo. 25 Start DKJL groep 8
Start naschoolse activiteiten
Oktober
Wo. 2 Start Kinderboekenweek “Reis mee!”
Vr. 4 Studiedag
Wo. 16 Start DKJL groep 7
Ma. 21 Herfstvakantie
November
Do. 14 Studiedag
Ma. 18 10-minutengesprekken
Wo. 27 DKJL Debatbattle
December
Ma. 2 Voorlichtingsbijeenkomst over de
overstap van PO naar VO
Do. 5 Sinterklaas (kinderen 12.00 uur vrij)
Do. 19 Kerstdiner
Vr. 20 Roostervrij
Ma. 23 Kerstvakantie

Na een lange en fijne zomervakantie zijn we
deze week weer begonnen op school.
Met als opening het 90 jarig bestaan van dit
schoolgebouw . 90 jaar geleden begonnen de
broeders en de zusters een katholieke school..
Met strenge regels en rust en regelmaat. De
directrice van toen en de juf (non) van toen
waren de eerste schooldag aanwezig en wilden
hiermee doorgaan! Maar juf Hanife greep in!
Regels zijn er nog steeds maar tegenwoordig
maken we daar met de kinderen afspraken over.
We doen (gelukkig) veel meer samen!
De juffen en meesters kijken uit naar een
gezellig én leerzaam schooljaar met alle lieve
kinderen van de Elout!

Gebruik beeldmateriaal :
Vorig jaar heeft u een toestemmingsformulier
ingevuld over het gebruik van beeldmateriaal
van uw kind(eren).

Mocht u hier dit jaar wijzigingen in willen
aanbrengen, dan kunt u dit doen bij de
administratie.
Juf Anja is op maandag, dinsdag en donderdag
aanwezig van 8.00 tot 16.30 uur, op woensdag
is zij vrij en op vrijdag werkt zij van 8.00 tot
12.00 uur.

Ma. 24/2/2020
Di. 25/2/2020
Di. 14/4/2020
Vr. 24/4/2020: Sportdag kleuters tot 12.00 uur
Vr. 19/6/2020
Ma. 22/6/2020

Gezonde traktatie:

Ouderbijdrage:

Zoals u weet stimuleren wij gezond eten op
school.
Dit schooljaar gaan wij weer extra letten op de
traktaties. Voor de leerlingen én de
leerkrachten graag een gezonde traktatie.

Als school vragen we van alle ouders een
jaarlijkse financiële bijdrage. Deze bijdrage is
vrijwillig, maar is voor de school onmisbaar. De
ouderbijdrage komt ten goede aan zaken
waarvoor geen of heel summier gelden
beschikbaar worden gesteld door de
rijksoverheid, maar die sfeer- en
kwaliteitsverhogend zijn voor de school. U moet
daarbij denken aan het Sinterklaas, Kerst- en
Paasfeest, projecten, schoolreisjes en sportdag.
Deze ouderbijdrage is zo bescheiden mogelijk
gehouden en kan, wanneer men dat wil, in
termijnen worden betaald. Bij inschrijving wordt
gevraagd of u bereid bent dit te betalen en
ondertekent u een document waarmee u
verklaart de bijdrage jaarlijks te zullen betalen.
In overleg met de MR zijn de bedragen voor de
ouderbijdrage vastgesteld voor het schooljaar
2019-2020.
1 kind
€ 80,2 kinderen
€ 135,3 kinderen
€ 175,4 of meer kinderen
€ 225,-

Schooltijden:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

08.30 uur - 15.00 uur
08.30 uur - 15.00 uur
08.30 uur - 12.00 uur
08.30 uur - 15.00 uur
08.30 uur - 15.00 uur

Vakantie- en studiedagen 2019-2020:
Herfstvakantie ma-vr 21-10-2019
25-10-2019
Kerstvakantie ma-vr 23-12-2019
03-01-2020
Krokusvakantie ma-vr 17-02-2020
21-02-2020
Goede vrijdag en Pasen vr-ma 10-04-2020
13-04-2020
Meivakantie
ma-vr 27-04-2020
08-05-2020
Hemelvaart
do-vr 21-05-2020
22-05-2020
Pinksteren
ma
01-06-2020
Zomervakantie ma-vr 06-07-2020
14-08-2020
Studiedagen/Roostervrije dagen
Vr. 4/10/2019
Do. 14/11/2019
Do. 5/12/2019: Sinterklaasviering tot 12.00 uur
Vr. 20/12/2019
Ma. 6/01/2020

Personeel:
Niet alleen nieuwe kinderen, maar ook vier
nieuwe juffen op school! Juf Tamara en juf
Marion stellen zich voor:
Hallo allemaal,
Dit jaar loop ik mijn LIO-stage in groep 4
en daarom wil ik me even voorstellen.
Ik ben Tamara Leter en ik doe de
Universitaire Pabo. Dat is een studie
waarbij ik Pedagogische Wetenschappen op
de Vrije Universiteit tegelijk studeer met
de IPabo in Amsterdam. Het is een
vierjarige opleiding en ik zit in mijn vierde
jaar en ik ben van plan om dit jaar af te
studeren. Ik ben dit jaar wisselend twee of

drie dagen per week in groep 4 te vinden.
Ik hoop op een leerzame en gezellige
stageperiode
Ik ben Marion Blocq.
Al bijna 45 jaar getrouwd met Jaap.
We hebben drie kinderen met partners en 6
kleinkinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar.
Het onderwijs en vooral het werken met
kinderen en jong volwassenen is mijn
passie.
Naast de PABO heb ik Sociale Pedagogiek
gestudeerd, de schoolleidersopleiding
gedaan en vrij recent een opleiding
kindercoach afgerond.
Voor mij is mijn werk ook mijn hobby en
daarom denk ik er voorlopig nog niet aan
om te stoppen.
Vanuit de kleuterbouw ben ik in een
tijdsbestek van meer dan 30 jaar
doorgegroeid naar de bovenbouw en
onderwijs aan jong volwassenen.
Mijn vrije tijd besteed ik veel aan ons gezin
(de kleintjes) en daarnaast houd ik van
lezen, koken en zwemmen.
Ik heb een bewuste keuze voor de Elout
gemaakt vanwege de diversiteit en hoop
samen met mijn collega Fa de leerlingen
van groep 8 een leerzaam maar ook fijn
laatste jaar op de Elout te kunnen bieden.

Alleen naar huis?
Vanaf groep 5 mogen de kinderen in
principe alleen naar huis lopen. Vindt u dat
uw kind in een lagere groep alleen of in
een hogere groep juist niet alleen naar huis
mag? Wilt u dit dan even melden bij de juf
of meester van uw kind én bij de
administratie?

Ziekmeldingen:

Laatste klus!
Juf Johanna gaat vanaf nu van haar
pensioen genieten. Maar echt weg zal juf
Johanna nooit zijn. Door de hele school
hangt het prachtige werk dat ze samen met
de kinderen heeft gemaakt. En als klap op
de vuurpijl is de slang op het hek weer
helemaal opgeknapt en ziet er weer
schitterend uit!
Lieve juf Johanna, bedankt voor alles!

Als uw kind ziek is kunt u dit melden via de
mail. Ook als u een vraag wil stellen aan de
leerkracht kunt u onderstaand mailadres
gebruiken.
groep12A@bselout.nl
groep12B@bselout.nl
groep3@bselout.nl
groep4@bselout.nl
groep5@bselout.nl
groep6@bselout.nl
groep7@bselout.nl
groep8@bselout.nl
groepnk@bselout.nl

Naschoolse activiteiten:
Vanaf 30 september starten de naschoolse
activiteiten.
De activiteiten zijn:
Dansmix
groep 1 en 2
Stroomstoring
groep 5, 6, 7 en 8
Science Lab
groep 3 en 4
Van Rest tot Rest-O-Rant
groep 5, 7 en 8
Schermen
groep 6-8
Basketbal
groep 3-5
Bedrag per uur:
Niveau 1: €1,- p/u (stadspaskorting)
Niveau 2: €1,50 p/u (jaarinkomen tot
€25.000,-)
Niveau 3: €2,- p/u (jaarinkomen €25.000,– €41.000,-)
Niveau 4: €3,- p/ u (jaarinkomen meer dan
€41.000,-)
Bedrag voor 1 uur:
Niveau 1: €10,00
Niveau 2: €15,00
Niveau 3: €20,00
Niveau 4: €30,00
U kunt uw kind inschrijven via
combiweljunior.nl of bij juf Anja

Website:
Voor veel informatie kunt u hier altijd op
kijken! www.bselout.nl

Met vriendelijke groet,
Team Elout

