“Uit de school
geklapt!”
Juni/Juli 2019

Geheugensteuntjes: 1e helft schooljaar
(onder voorbehoud)
Augustus
Kijkochtend
Do. 29 NK
September
Ma. 2 Start projectweken “Knotsgek”
Kijkochtend:
Ma. 2 groep 1/2A en B
Di. 3
groep 3
Wo. 4 groep 4
Do. 5 groep 5
Vr. 6
groep 6
Ma. 9 groep 7 en 8
Ma. 9 Kennismakingsgesprekken
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
Ma. 18 10-minutengesprekken
Do. 14 Studiedag
Wo. 27 DKJL Debatbattle
December
Ma. 2 Voorlichting adviesgesprekken
Do. 5 Sinterklaas (kinderen 12.00 uur vrij)
Do. 19 Kerstdiner
Vr. 20 Roostervrij
Ma. 23 Kerstvakantie
Uitstapjes 2019-2020
(onder voorbehoud)
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

Tevredenheidspeiling:
De afgelopen periode is u gevraagd de
tevredenheidspeiling van "Scholen met Succes"
in te vullen. De oudertevredenheidspeiling is
ingevuld door 130 van de 156 ouders en
verzorgers. Het responspercentage is 83%. Er
werden gegevens verzameld van 73 ouders met
een kind in de bovenbouw en van 52 ouders met
een kind in de onderbouw. De uitslagen zijn
deze week binnengekomen. Op onze website
www.bselout.nl kunt u de samenvatting van de
ouder- én leerling tevredenheidspeiling inzien.
De aandachtspunten uit deze peiling nemen we
mee in de verbetering van kwaliteit voor de
komende schooljaren. Dank u wel voor de grote
response.

Hallo en tot ziens:
Wij zijn Youssra, Imane S, Imane Z en Mina. Wij
hebben het hele jaar stage gelopen hier op de
Elout, in groep 3/4/5 (nieuwkomers), 4, 7 en 8.
Onze begeleiders waren juf Tamar Loe, juf
Gabriella, meester Fa en meester Thomas. Het
was een druk, maar leerzaam schooljaar. Wij
hebben nu een beter beeld over hoe het gaat in
de praktijk. Wij willen onze begeleiders
bedanken voor het begeleiden tijdens onze
opdrachten en buiten onze opdrachten om. Ook
vonden wij het leuk en leerzaam om de kinderen
te begeleiden in hoeverre dat mogelijk was. Een
shout-out naar Anja, die ons niet alleen als
stagiaires zag maar ook als haar eigen collega’s.
Dit waarderen wij. Onze tijd zit erop, wij
wensen de kinderen en de leraren een fijne
afloop van dit jaar en een goede start van het
volgend schooljaar. Ook wensen wij de kinderen
van groep 8 een goede start op de middelbare
school.

Schoolreisjes:
Vrijdag 14 juni was het dan zover. De groepen
5, 6 en 7 en de Nieuwkomers uit de bovenbouw
zijn op schoolreisje geweest. Dit jaar hebben
we twee hele bijzondere, historische plaatsen
bezocht. Met een boot voeren we over het
IJmeer naar forteiland Pampus. Het was jammer
dat het een beetje regende toen we op de open
boot stonden. Op Pampus aangekomen, werden
we verdeeld over twee groepen en hebben we
twee coole spellen gespeeld. We slopen door
het doolhof op zoek naar verstopte letters met
een blacklightpen, terwijl de andere groep met
een sleutel bepaalde puzzels en games moest
oplossen. Hierna vertrokken we met de boot
naar het Muiderslot. Daar aangekomen stonden
de roofvogels ons al op te wachten. Een zeer
leuke en leerzame speurtocht door het oude
kasteel volgde. De kinderen hadden het gevoel
terug te zijn in de Middeleeuwen en waanden
zich ridder of jonkvrouw. Na dit geslaagde
bezoek vertrokken we, met een heerlijk
zonnetje erbij, naar IJburg waar de tram op ons
wachtte om ons weer naar school te brengen.

Wat heeft groep 4 een leuke en zonnige dag
gehad in Drievliet.. We kwamen aan in Den
Haag en de regen kwam met bakken uit de
hemel, maar gelukkig verscheen de zon vrij snel
en hebben we genoten van vele verschillende
attracties in het pretpark. Van de vliegende
vissen tot de lachgrot, van het piratenschip tot
het spookmuseum. De kinderen waren niet bang
voor de verschillende achtbanen. Het liefst ging
iedereen hier nog een keer in. Lekker afkoelen
in de Jungle River of in de waterfontein. Hoog
zweven in de zweefmolen of gelanceerd worden
in de shuttle. Ook waren er verschillende
voorstellingen! Vlak voordat we de bus
instapten hebben we nog lekker gespeeld in de
speeltuin en nagenoten met een verfrissend
ijsje. Het was een dag om nooit meer te
vergeten!

Met veel zin en luid zingend vertrok groep 3
met de bus naar speeltuin Linnaeushof.
Vanwege een zomerse regenbui begonnen we
binnen in de overdekte speelhal. Luchtfietsen,
botsauto’s, de klimtoren en het ontdekdoolhof.
Niet iedereen had het geduld om te wachten tot
het droog werd. Al snel renden kinderen ook
buiten naar alle attracties. Gelukkig was de
lucht al snel weer stralend blauw. Het
piratennest op een echt eiland was reuze
spannend. Alleen via een touwbrug kon je daar
komen. Maar het verkeersdorp was favoriet.
Het minidorp zorgde met stoplichten, politie,
brandweer, tankstation en snackbar voor uren
plezier. Even bijkomen kon in het treintje dat
een rondje door het speelpark reed. Wachten
om in te stappen moest op een heus
stationnetje. Verder is er veel gedraaid,
gegleden, geklommen en gelachen. In de bus
terug was het muisstil. ZZZZZZZZZzzzzzzzzz

Op vrijdag 14 juni gingen de kinderen van groep
1 en 2 op schoolreisje. Dit jaar was Oud
Valkenveen de bestemming. Dit is een groot
speelparadijs voor jonge kinderen. Ook zijn er
verschillende attracties te vinden. Een
spannende achtbaan, een hoge vrije val; niets
was te gek voor de jonge kleuters. Na een
busreis van een half uurtje kwamen we in de
regen aan. Een paar minuten later begon de zon
gelijk heerlijk te schijnen. Zowel de kinderen
als de volwassenen hebben van deze dag
genoten!

Vrijdag:
08.30 uur
09.15 uur
10.00 uur
11.00 uur
13.00 uur
14.00 uur

–
–
–
–
–
–

09.15
10.00
11.00
12.00
14.00
15.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

groep
groep
groep
groep
groep
groep

4
4
5
3
NK BB
MRT

Gymkleding:
Tijdens de gymlessen dragen de kinderen
een Elout t-shirt (verkrijgbaar bij juf Anja),
korte broek en schoenen met witte zolen!

Lolly’s!
Op verjaardagen mogen de kinderen trakteren.
We stimuleren op de Elout gezonde traktaties,
maar een klein snoepje mag ook. Het enige wat
we liever niet willen zien zijn lolly’s!
Vanaf het nieuwe schooljaar geven we dit
snoepgoed mee terug naar huis!

Huiswerk:
Nog een afscheid: Irja Dekker heeft een aantal
jaren vele kinderen geholpen met het maken
van hun huiswerk en een steuntje in de rug
gegeven bij de vakken waar ze nog wat extra
herhaling nodig hadden.
We wensen haar heel veel succes in haar
nieuwe loopbaan!

Gymrooster:
(onder voorbehoud)
Maandag:
08.30 uur
09.15 uur
10.00 uur
11.00 uur
13.00 uur
14.00 uur

–
–
–
–
–
–

09.15
10.00
11.00
12.00
14.00
15.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

groep
groep
groep
groep
groep
groep

8
8
7
7
6
6

Dinsdag:
08.30 uur
09.15 uur
10.00 uur
11.00 uur
13.00 uur
14.00 uur

–
–
–
–
–
–

09.15
10.00
11.00
12.00
14.00
15.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

groep
groep
groep
groep
groep
groep

5
5
4
4
3
NK OB

Woensdag:
08.30 uur –
09.15 uur –
10.00 uur –
11.00 uur –

Niet mee naar boven:
09.15
10.00
11.00
12.00

uur
uur
uur
uur

groep
groep
groep
groep

1/2A
1/2B
NK OB
NK BB

Donderdag:
08.30 uur – 09.15
09.15 uur – 10.00
10.00 uur – 11.00
11.00 uur – 12.00
13.00 uur – 14.00
14.00 uur – 15.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

groep
groep
groep
groep
groep
groep

6
6
7
7
8
8

Voor de rust en de veiligheid van de kinderen
op de trappen willen wij u nogmaals wijzen op
de afgesproken regels:
De kleuterouders mogen het hele jaar mee naar
boven.
De ouders van groep 3 mogen mee naar boven
tot aan de kerstvakantie.
De ouders van groep 4 mogen mee naar boven
tot aan de herfstvakantie.
Vanaf groep 5 mogen de ouders alleen
e
de 1 schooldag mee naar boven.
Heeft u een dringende vraag aan de
meester of juf van uw kind, vraagt u dan

even aan diegene die beneden bij de deur staat
of u mee naar boven mag gaan.
De ouders van de nieuwkomers mogen mee
zolang hun kind aan het wennen is.

Zomerfeest:
Vrijdag 28 juni vond het zomerfeest plaats.
Het eindfeest stond dit jaar in het teken van
Teachers4teachers dat onderwijsontwikkeling in
Kenia ondersteunt. Met een strippenkaart voor
oer-Hollandse spelletjes op zak vermaakten
alle leerlingen zich kostelijk. Ze konden
daarmee onder andere zaklopen, steltlopen,
ringwerpen, blikgooien, touwtje trekken, sjoelen,
ezeltje prik doen en eendjes vangen. Ouders
hadden enorm hun best gedaan om allerlei
lekkernijen aan te leveren. Deze werden in
kleurrijke marktkraampjes verkocht en er was
een zonnig gezellig terras op het schoolplein.
De leerlingen van groep 3 hadden sieraden
gemaakt en er waren kleine Afrikaanse
schilderijtjes te koop. Groep 7 en 8 hielpen mee
met verkopen en de spelletjes begeleiden.
Groep 6 verzorgde een muzikaal optreden. Dat
deden zij met veel plezier. Er is enorm
gelachen, gesnoept en gekletst. Het was een
heerlijke middag met een fantastische
opbrengst: €842, 27 voor Teachers4Teachers in
Kenia. Inmiddels staat het geld al op de
rekening van Teachers4Teachers.
Dank allemaal voor jullie bijdrage en
gezelligheid.

En hele fijne zomervakantie!
Team Elout

