“Uit de school
geklapt!”
Januari 2016
Projectweken:

Vreemde gezichten??
Door het hele jaar heen ziet u
verschillende gezichten in de groepen.
Wij als school vinden het belangrijk om
jonge mensen te helpen bij hun
opleiding. Er zijn stagiaires van het
ROC die een opleiding volgen tot
onderwijsassistent en stagiaires van de
IPABO die graag meester of juf willen
worden. Soms komt er een leerling van
de middelbare school op
“snuffelstage”. Deze stages van een
week zijn bedoeld om in verschillende
bedrijfstakken een kijkje te nemen.
Bij de kleuters zijn de ROC studenten
Barbara en Oumayma klaar voor dit
schooljaar. Ze worden vervangen door
Destiny in 1/2A, Hanan in 1/2B en
Madelon in 1/2C.
Ayse in 7A, Nienke 3A, Sabine in 6A en
Edagül in 6/7B zijn 3e jaars en blijven
de rest van het schooljaar. De IPABO
student Eva verhuist van groep 7A
naar groep 1/2A en Ihsane van groep 4
naar groep 7A. Zij gaat hier na de
voorjaarsvakantie haar LIO-stage
lopen en staat dan elke donderdag en
vrijdag voor de klas.
Annelie komt in groep 1/2B. Sanae
volgt de opleiding dienstverlening en
loopt tot april stage bij juf Anja.

Vanaf maandag 14 maart gaat de Elout
Europa in.
Elke groep heeft een land gekozen:
Peuters
Engeland
Groep 1/2A Portugal
Groep 1/2B Frankrijk
Groep 1/2C Spanje
Groep 3
Zweden
Groep 4
Ierland
Groep 4/5
België
Groep 5A
Italië
Groep 6
Duitsland
Groep 6/7
Oostenrijk
Groep 7
Griekenland
Groep 8
Zwitserland
Op 1 april is de afsluiting. U krijgt over
alle activiteiten nog informatie.

Uit de MR:
De Medezeggenschapsraad bewaakt de
kwaliteit van het onderwijs, adviseert
de directie in personeelsbeleid en is
het aanspreekpunt voor ouders bij alle
beleidsmatige kwesties. Belangrijke
zaken die wij met de directie
bespreken zijn bijvoorbeeld het
leerplan, de veiligheid van onze
leerlingen op en rond de school, het
vaststellen van de vakantie- en
lesroosters, het financiële beleid en de

wijze waarop onze kinderen
pedagogisch en emotioneel worden
begeleid door het team van de Elout.

Sommige onderwerpen zoals de
begroting van de Elout passeren elk
jaar de revue. In andere onderwerpen
volgen we de actualiteit van de wereld
en de school. Hierbij kun je denken aan
hoe we als Elout met de vluchtelingen
op de Havenstraat om willen gaan of
hoe we moderne technologie zoals
tablets in het onderwijs kunnen
opnemen. Maar we hebben het ook
over de dagelijkse gang van zaken op
de Elout, over sint- en kerstvieringen,
ziektegevallen binnen het
onderwijsteam of heibel bij de
overblijf.

-dankzij meester Niek wordt in groep 6
t/m 8 geëxperimenteerd met
tabletonderwijs. De eerste resultaten
voor zowel leerlingen als leerkrachten
zijn veelbelovend.
De MR is er voor alle ouders. Wij
spreken ook namens jullie met de
directie. Jullie kunnen ons direct op
school aanspreken of ons mailen op
mr@bselout.nl. Onze vergaderingen
zijn openbaar. De eerstvolgende
vergadering is op maandag 15 februari
om 18:30 uur in de personeelskamer
op de Elout.
Namens de MR,
Maarten van der Cammen, voorzitter

Ouder- en Kindadviseur:

De afgelopen vergadering bespraken
wij onder meer
- het vaststellen van een protocol voor
de voor-, tussen- en naschoolse
opvang;
- de hoogte van het kampgeld voor
groep acht én de naleving van de
betaling hiervan door ouders
– de komende tijd wordt een intern
onderzoek naar de kwaliteit van het
onderwijs uitgevoerd; hoe kan het
toekomstbestendiger en hoe kunnen we
de diversiteit van de
leerlingenpopulatie verbeteren

Heeft u als ouder een vraag over
opgroeien en opvoeden, of maakt u zich
zorgen over uw kind?
U kunt voor tips, overleg en advies
terecht bij ouder- en kindadviseurs
Samira Mokhtari en Tacey Benig. Zij
werken vanuit het Ouder- en Kindteam
Zuid. In het Ouder- en Kindteam
werken ouder- en kindadviseurs,
jeugdpsychologen en jeugdartsen. Ook
wordt de jeugdgezondheidszorg
voortaan vanuit de Ouder- en
Kindteams geboden.
Ouder- en kindadviseur op onze school:
Aanspreekpunt is de ouder- en
kindadviseur. U kunt bij Samira of
Tacey terecht met uw vragen of
zorgen over bijvoorbeeld pesten,
opkomen voor jezelf of ruzie thuis.
Maar zij kunnen u ook tips geven om
uw kind beter te laten eten of slapen of
om een leuke activiteit na school te

vinden. De ouder- en kindadviseur is
er ook om uw kind te helpen met tips,
gesprekken of een training. Indien
nodig kunnen zij de jeugdarts of
jeugdpsycholoog uit het Ouder- en
Kindteam erbij betrekken.
Onafhankelijk
De ouder – en kindadviseur is
onafhankelijk van school en gaat
vertrouwelijk om met uw informatie.
Als ouders het goed vinden, werken zij
wel samen met school.
Gezondheidsonderzoek
Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt
de gezondheid van vijf- en tienjarigen
onderzocht, op school. Ouders krijgen
hier bericht over. Negenjarigen krijgen
een oproep voor een inenting (BMR,
DTP) en meisjes worden opgeroepen
voor de HPV-vaccinatie in het jaar dat
zij 13 worden.
Contact
Ouder- en kindadviseurs:
Samira Mokhtari
06-51556971
s.mokhtari@oktamsterdam.nl
Tacey Benig
06-14873231
t.benig@oktamsterdam.nl
Meer informatie: oktamsterdam.nl.

Klachtentegeling:
Hoe goed onze school ook haar best
doet, toch kan het voorkomen dat u als
ouder/verzorger een klacht heeft.
Hiertoe hebben alle scholen verplicht
een Klachtenregeling opgesteld. (Deze
kunt u lezen op de website van de
stichting.)
Wij gaan er van uit dat, indien u een
klacht heeft, deze in eerste instantie in
goed overleg tussen betrokkenen
wordt opgelost. Wanneer dit niets
oplevert, kan overleg plaatsvinden met
de directie van de school. Pas wanneer
ook dit niets zou opleveren kunt u
contact op nemen met de
contactpersoon van de school, Thomas
Schuurman. De contactpersoon hoort u
aan en geeft aan wat de
vervolgstappen zouden kunnen zijn
Wilt u een afspraak met Meester
Thomas geeft u dit dan even aan bij juf
Anja.

Nationaal Voorleesontbijt:
Van 27 januari tot 6 februari zijn de
Nationale voorleesdagen. Het
prentenboek van het jaar is “We
hebben er een geitje bij”, geschreven
door Marjet Huiberts en geïllustreerd
door Iris Deppe. In “We hebben er een
geitje bij!” is op de kinderboerderij een
nieuwe bewoner geboren. Voor Mik het
babygeitje heeft gevonden, gaat hij
langs alle andere
kinderboerderijdieren, die elk op hun
eigen manier uiting geven aan hun
blijdschap over de geboorte van het
nieuwe geitje.









Te laat:
Helaas is het nog steeds (en steeds
vaker) zo dat kinderen te laat in het
lokaal zijn. In een eerdere nieuwsbrief
hebben wij al eens uitgerekend hoeveel
onderwijstijd het uw kind en alle
andere kinderen kost;
stelt u zich voor dat er per week 5
kinderen te laat komen (dat is heel
weinig), dat kost de leerkracht en de
andere kinderen gemiddeld 5 minuten,
dat is 25 minuten per week, maal 40
weken is 17 uur op jaarbasis, toch wel
veel, niet?
De volgende regels zijn met Bureau
Leerplicht afgesproken;
Bij 7 keer te laat neemt de leerkracht
contact met u op.
Bij 9 keer te laat krijgt u een brief van
school.
Bij 12 keer te laat doen wij melding bij
de leerplicht van schoolverzuim!
Ook als uw kind 4 jaar is verwachten
wij dat uw kind op tijd is.

Geheugensteuntjes
 De Voorjaarsvakantie start op
maandag 22 februari.









Op maandag 7 maart zien wij graag
alle kinderen weer op school.
Rapporten mee: vrijdag 18 maart
Spreekavond: maandag 21 maart
Maandag 14 maart Start projectweken “De Elout gaat Europa in”
Zomertijd: 27 maart
De Paasvakantie start op vrijdag 25
maart. Dinsdag 29 maart zien wij
graag alle kinderen weer op school.
Afsluiting projectweken: vrijdag 1
april
Citotoets groep 8: di. 19, wo. 20 en
do. 21 april
Koningsspelen: vrijdag 22 april
De Meivakantie start op vrijdag 22
april om 15.00 uur. Op maandag 9
mei zien wij graag alle kinderen
weer op school.
Pinksteren: maandag 16 mei
Junivakantie: maandag 13 juni tot en
met vrijdag 17 juni
Donderdag 14 juli start
zomervakantie

Uitstapjes:
Februari:
Woensdag 17 Bliksemstage groepen 7
Maart:
De kleuters gaan naar de
kinderboerderij.
Groep 1/2 A op di. 8 maart, groep 1/2B
op wo. 9 maart en groep 1/2C op do.
10 maart.
Donderdag 17 maart gaat groep 8
meedoen met de Kunstschooldag.
April:
Donderdag 14 april TaalTrip groep 5
19, 20 en 21 Cito-eindtoets groep 8
Vr. 22 Koningsspelen op het
Olympiaplein

Mei:
De groepen 3 t/m 5 bezoeken het
Nationale Opera & Ballet.
Di. 17 groep 3, do. 19 groep 5A, ma.
23 groep 4/5B, di. 24 groep 4A.
Groep 8 gaat op di. 24 mei bij diverse
bedrijven op bliksemstage.
Juni:
Vrijdag de 10e gaan groep 1 t/m 7 op
schoolreis
Elout got talent do. 23 of do. 30
(afhankelijk van het weer)
Nationaal Opera & Ballet do. 23 groep
7A, vr. 24 groep 6A, ma. 27 groep
1/2A en 8, di. 28 groep 6/7B en 1/2C
De kleutergroepen krijgen op school
les.
Juli
Dinsdag 12 afscheidsavond
Een vriendelijke groet,
Team Elout

