“Uit de school
geklapt!”
Februari 2020

Geheugensteuntjes:
Maart
Ma. 2 Rapportgesprekken
Ma. 9 Start thema Hindoeïsme
April
Vr. 10 Goede Vrijdag
Ma. 12 2e Paasdag
Wo. 15 t/m vr. 17 Cito Eindtoets
groep 8
Ma. 27 t/m zo. 10 mei Meivakantie
Mei
Do. 21 Hemelvaartsdag
Vr. 22 Roostervrije dag
Vr. 29 Burendag / Zomerfeest
Juni
Ma. 1 2e Pinksterdag
Ma. 8 Schoolfotograaf
Vrij. 19 Studiedag
Di. 30 Afscheidsavond
Juli
Za. 4 Zomervakantie t/m zo. 16
augustus

Uitstapjes:
Maart
Ma. 2 Schooltuin binnenles groep 6
Wo. 18 Ajax clinic groep 7
Wo. 25 Ajax clinic groep 8
Vr. 27 Kunstschooldag groep 8
Ma. 30 TaalTrip Rijksmuseum groep
6
April
Wo. 8 Voorronde A’damse
Debatbattle groep 7
Vr. 17 Koningsspelen, kleuters om
12.00 uur vrij
Mei
Di. 12 TaalTrip naar Schiphol NK
Di. 26 TaalTrip GVB groep 5
Juni
Do. 18 juni Schoolreisje,
kleuters en groep 3 naar
Sprookjesbos Enkhuizen & groep 4
t/m 7 klimmen en klauteren in
Outdoorpark Almere

“Ajax clinic met een sportmaatje!”
Groep 7 en 8 gaan in maart een
kijkje nemen op Sportpark “De
Toekomst”.
Op jonge leeftijd ontdekken wat je
leuk vindt en waar je goed in bent,
is belangrijk voor later. Maar niet
voor iedereen vanzelfsprekend.
Door de horizon van kinderen en
jongeren te verbreden, wil de ABN
AMRO Foundation hun
toekomstperspectief vergroten.

Daarom organiseren ze activiteiten
die belevingswerelden laten
groeien.
Wat gaan de kinderen doen?
De kinderen krijgen een Ajax clinic
samen met een ‘maatje voor een
dag’, een ABN AMRO vrijwilliger,
waar van alles aan bod komt.
Tijdens de clinic, gegeven door een
Ajax trainer, leren de sporters o.a.
baltechniek, afmaken op het doel en
natuurlijk sluiten we af met een
partijtje. Na de clinic hebben de
groepen nog een gesprek met de
maatjes over hun dromen en
talenten.

zal ik als stagiaire aanwezig zijn op
de Elout in groep 1/2, voornamelijk
op de donderdagen en de vrijdagen.
Het beroep lijkt mij leuk omdat
geen dag hetzelfde is en je een
speciale band hebt met de kinderen.
Het werken met kinderen geeft mij
elke dag weer energie.
Mijn doel is de kinderen elke dag
met een glimlach naar huis zien te
gaan, en ik daar 1 van de redenen
voor zal zijn!
Ik hoop een bijdrage te kunnen
leveren aan het plezier en de
ontwikkeling van uw kinderen.
Als u vragen heeft, kunt u gerust
naar mij toekomen.
Neslihan

Stagiaires:
Elk jaar ziet u nieuwe gezichten op
de Elout. Onze stagiaires komen
ons meestal voor een half jaar
helpen, versterken en ondertussen
ook nog even een opleiding doen.
Ze volgen verschillende
opleidingen; PABO, ROC
onderwijsassistent en ROC
administratie.
Hieronder stellen Neslihan en
Kübra zich even voor:
Graag wil ik mezelf middels dit
kleine stukje even voorstellen.
Mijn naam is Neslihan Türkcan (21
jaar).
Ik volg de opleiding
onderwijsassistente op het ROC van
Amsterdam. De komende 6 maanden

Mijn naam is Kübra Ünlüsoy en ik
ben 17 jaar oud.
Ik zit op het ROC van Amsterdam en
ik volg de opleiding
onderwijsassistent. Ik zal stage
lopen hier op de Elout in groep 7 tot
eind juni.

Ik heb voor de opleiding gekozen,
omdat ik vind dat ik een groot
inlevingsvermogen heb en altijd
zoals een kind kan worden als het
nodig is. Mijn doel is dat ik de
kinderen wat wil gaan leren en
daardoor heb ik ook eigenlijk voor
deze opleiding gekozen.
Ik hoop dat ik veel zal gaan leren
hier op de Elout en dat de kinderen
ook veel van mij gaan leren.

www.landelijksteunpunthoofdluis.nl.
Als u zelf hoofdluis bij uw kind
heeft geconstateerd vragen wij u
vriendelijk dit door te geven aan de
desbetreffende leerkracht. Uit
voorzorg hebben alle leerlingen hun
eigen luizenzak. Heeft u deze nog
niet, dan kunt u deze kopen bij juf
Anja.

Kübra

Schrijvers in de dop:

Luizencontrole:
Na iedere schoolvakantie proberen
wij met hulp van ouders de
luizencontrole in iedere groep uit te
voeren. Wanneer er luizen en/of
neten worden geconstateerd, wordt
dit doorgegeven aan de leerkracht
van uw kind. Vervolgens worden de
ouders ingelicht. Wij vragen u om
uw kind op te halen en dezelfde dag
nog de nodige stappen ter
bestrijding van hoofdluis te nemen.
Nodige informatie kunt u onder
andere vinden op

Hallo, ik heet Joke en woon zo’n 25
jaar in de buurt. In de
Kinderboekenweek vertelde ik in de
nieuwkomersklas en bij groep 7
over mijn vak als
kinderboekenschrijver. De kinderen
wilden niet alleen van alles weten,
maar kregen ook zelf ideeën voor
spannende verhalen. Toen ik vroeg
wie verhalen wilde leren schrijven,
was het enthousiasme groot.
Sindsdien help ik de schrijvers-inde-dop op weg en boor ik hun
fantasie aan, in een klein groepje.
Er rollen de prachtigste verhaaltjes
uit: over wensen en dromen dat je
een poema bent, of een kameleon,
een muis, een fret, een havik, een
kitten, een arend of zelfs een
straaljager. Ook horror kwam langs
en je nachtmerrie veranderen in een
droom! Na drie bijeenkomsten

trakteerden ze de klas op een
presentatie daarvan. Ja, óók de
nieuwkomers deden dat: over herfst
in Amsterdam en zomer in Hawaï,
Thailand en Brazilië. Luid applaus
volgde. Van groep 7 startte in
januari het 3e groepje en van de
nieuwkomers het 2e groepje. (Wil je
weten wat ik schreef? Kijk dan op:
www.boekenvanjoke.nl Ouders en
leerkrachten kunnen kijken op:
www.dejongeteksten.nl)

Met vriendelijke groet,
Team Elout

