“Uit de school
geklapt!”
Januari 2020

Geheugensteuntjes:
Februari
Ma. 17 t/m di. 25 Voorjaarsvakantie
Vr. 28 Rapporten mee
Maart
Ma. 2 Rapportgesprekken
Ma. 9 Start thema Hindoeïsme
April
Vr. 10 Goede Vrijdag
e
Ma. 12 2 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
e
Ma. 1 2 Pinksterdag
Ma. 8 Schoolfotograaf
Vrij. 19 studiedag
Di. 30 Afscheidsavond
Juli
Za. 4 Zomervakantie t/m zo. 16 augustus

Uitstapjes:
Februari
Ma. 3 Schooltuin binnenles groep 6
Wo. 5 Bliksemstage groep 7
Wo. 26 Bliksemstage groep 8
Maart
Ma. 2 Schooltuin binnenles groep 6
Wo. 11 HISWA Sport Xperience groep 5 t/m
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

Feestmaand:
De feestmaand zit er weer op, met een
leuk Sinterklaasfeest en een heerlijk
kerstdiner. Nog een bedankje naar alle
ouders die de meest heerlijke hapjes
hebben gemaakt!
Nu weer de serieuze zaken met de
Cito-toetsen en de adviesgesprekken
voor groep 8 en dat is voor de meeste
kinderen superspannend!

Eet je bord leeg:

Nationale Voorleesdagen:

Op dinsdag 28 januari zijn de groepen
3 en 4 naar theater De Toneelmakerij
geweest.
Bij aankomst werden we ontvangen
door mensen die als groente verkleed
waren. De leerlingen werden in vier
groepjes verdeeld en kregen een
ketting met de afbeelding erop zodat ze
precies konden zien in welk groepje ze
zaten. De groepjes waren Uien,
Tomaten, Wortels en Broccoli.
Het thema van deze voorstelling was
“Eet je bord leeg“. Een mooi thema dat
onze kinderen ook aanspreekt. Alle
ouders ervaren wel eens dat hun kind
bepaalde groenten of fruit niet lust. Als
juf ervaar ik ook dat sommige
leerlingen bepaalde fruitsoorten niet
lusten. De voorstelling ging ook over
het eten van groenten en fruit. In het
toneelstuk was er een meisje dat niets
lustte. Voor haar ouders was het erg
moeilijk om haar zo ver te krijgen haar
bord leeg te eten. Het was elke dag
weer een strijd tussen beide partijen.
Na de voorstelling hadden de
leerlingen een kleine pauze om even
naar het toilet te gaan en buiten te
spelen. Na de voorstelling gingen de
leerlingen in hun eigen groep spelletjes
en activiteiten doen. De activiteit was
een verwerking van de voorstelling. De
leerlingen mochten af en toe ook
hetzelfde gedrag vertonen als dat
meisje in het toneelstuk. Leuk om te
zien hoe goed de kinderen kunnen
acteren. Het was een leuke dag en de
kinderen hebben genoten.

Van 22 januari tot 1 februari waren de
Nationale Voorleesdagen. Het
prentenboek van het jaar is
“Moppereend”.
Tekst en illustraties: Joyce Dunbar en
Petr Horáček, vertaald door Jesse
Goossens

Kinderraad:
Op de Elout is er vanaf dit schooljaar
een kinderraad. Die bestaat uit
kinderen van groep 5, 6, 7 en 8. Dit
schooljaar zijn gekozen Talha, Sharon,
Zineb, Younes, Yahya, Sara, Douae en
Sabir.

Hieronder het verslag van de eerste
vergadering;
Op de eerste dag hebben we gepraat
over wat we gaan doen dit schooljaar.
Een van de dingen die we gaan doen is
het schoolplein veranderen. Met hulp
van de klassen gaan we kiezen wat we
willen, maar omdat we niet weten wat
te kiezen hebben we een pakket
gekregen waaruit we kunnen kiezen.
Er komt een kunstenares met een groot
zeil en daar gaan we met de hele
school op tekenen. Als dat klaar is kan
er van alles van gemaakt worden, bijv.

tassen. We hebben ook gepraat over
buitenspelen. Twee keer per week
laten we geen juffen en meesters
buiten om op te letten maar komen er
mensen van “Just Move” om
activiteiten te doen. Verder is onze
mening gevraagd over de kerstviering.
Jammer genoeg gaat Sabir verhuizen
naar Almere en neemt Younesse zijn
plaats in.

De Schooltuinen in groep 6:

De Toverfluit:
Maandag 27 januari gingen de groepen
5 t/m 8 en de Nieuwkomers naar de
voorstelling ‘De Toverfluit’ in Theater
de Meervaart. De Toverfluit is een
opera van W. A. Mozart, maar de
theatermakers van De Toneelmakerij
en Silbersee hebben de opera in een
modern jasje gestoken. Het verhaal
speelt zich af in de ruimte alwaar de
jonge astronaut Tamino de prinses
Pamina moet redden. Hij krijgt hierbij
hulp van zijn rappende en beatboxende
vriend Papageno. Het was een onwijs
leuke voorstelling waar de kinderen
van hebben genoten. De mix van dans,
een live orkest, opera, r & b en rap
was zeer geslaagd en zorgde voor veel
blije en verwonderde gezichten bij de
kinderen. Al met al een zeer geslaagd
uitstapje!

In januari startten de binnenlessen voor
het Schooltuinprogramma. Er zijn 3
binnenlessen op de maandagen:
13 januari, 3 februari en 2 maart, van
9.00 uur tot 10.30 uur.
Daarna volgen de buitenlessen, van
april t/m oktober. De kinderen worden
met de bus opgehaald en
teruggebracht. Voor de buitenlessen
maken de kinderen een naambordje.
Zo kunnen ze hun eigen tuintje
herkennen. Op maandag 13 januari
hebben de kinderen al hun eerste les
gehad. Ze zijn erg gemotiveerd en
enthousiast en kijken uit naar de
volgende lessen.

Naschoolse activiteiten:
Vanaf 3 februari start Combiwel
weer met naschoolse activiteiten.
Deze keer is er
Op maandag:
- Gezonde kookclub groep 3 en 4
- Dansmix voor groep 5 t/m 8
Op dinsdag:
- Technoclub mini voor groep 1 en 2
- Graffiti met RichArt groep 5 t/m 8
Op donderdag:
– FlagFootball voor groep 6, 7 en 8

Op vrijdag:
– Judo voor groep 3, 4 en 5

Voedselbank:

De deur bij de peuteringang
wordt om 14.55 uur geopend
voor de kleuterouders.
We zouden het op prijs stellen
als u via deze uitgang weer
naar buiten gaat!
Groep 3 en 4 staan ieder aan
een kant van de gang en komen
naar buiten als de leerkracht
de ouder ziet.

Beste leerlingen, leerkrachten, ouders
en collega’s,
de voedselbank en haar klanten willen
jullie bedanken voor jullie inzet tijdens
de kerstactie van 2019!

Een vriendelijke groet,
Team Elout

Hartelijk dank namens het team
Voedselwerving en Verdeling.
Eric, Joep, Hugo, Henrike & Laura

Let op!
In verband met de drukte op de
gangen mogen alleen de
kleuters naar hun klas gebracht
worden!
De ouders van groep 3 mogen
tot de voorjaarsvakantie op
dinsdag en vrijdag tot half
negen voorlezen in de groep.

