“Uit de school
geklapt!”
Maart 2019

Do. 11 Taaltrip groep 5
Vr. 12 Koningsspelen
Mei:
Di. 7 Taaltrip groep NK 6/7/8
Ma. 20 groep 1 en 2 naar de Krakeling
Juni:
Vr. 14 schoolreisje:
Groep 1 en 2 naar Oud Valkeveen
Groep 3 naar Linnaeushof
Groep 4 en NK 3/4/5 naar Drievliet
Groep 5, 6, 7 en NK 6/7/8 naar het
Muiderslot en Pampus

Geheugensteuntjes:
April:
Vrijdag 12 koningsspelen met ontbijt /
brunch
Di. 16, wo. 17 en do. 18 Cito Eindtoets
groep 8
18 Paasontbijt!
19 Goede Vrijdag (iedereen vrij)
Ma. 22 april tot en met vr. 3 mei
vakantie
Mei:
Wo. 29 studiedag (alle kinderen vrij)
Do. 30 en vr. 31 Hemelvaart (iedereen
vrij)
Juni:
Di. 4 schoolfotograaf
Ma. 10 2e Pinksterdag (iedereen vrij)
Di. 11 studiedag (kinderen vrij)
Juli:
Di. 9 afscheidsavond groep 8
Vr. 12 rapporten mee &
15.00 uur start zomervakantie

Uitstapjes:
April:
Start buitenlessen schooltuinen groep
6
Do. 4 Vrijheidsdiner groep 8

Tevredenheidspeiling
Om een goed beeld van de kwaliteit op
de scholen te krijgen, hecht St. KBA
Nw West veel waarde aan het oordeel
van ouders, leerlingen en
medewerkers. Het bestuur heeft
daarom besloten op al haar scholen
een kwaliteitsonderzoek te houden. Dit
onderzoek zal plaatsvinden door middel
van een tevredenheidspeiling. Er wordt
een drietal tevredenheidspeilingen
afgenomen: voor ouders, voor
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 en
voor medewerkers.

Na de meivakantie zal u een vragenlijst
ontvangen. Het invullen van de
vragenlijst gebeurt door het zwart
maken met pen of zwart potlood van

een hokje en neemt hooguit tien
minuten in beslag. De lijst kunt u in een
gesloten envelop op school inleveren.
De gesloten enveloppen worden
doorgestuurd naar het adviesbureau.
Daar worden de enveloppen geopend,
waarna de vragenlijsten door het
bureau worden verwerkt. Om een
representatief beeld te krijgen is het
belangrijk dat zoveel mogelijk ouders
meedoen.
Het onderzoek wordt verwerkt en
gerapporteerd door het onafhankelijke
bureau "Scholen met Succes". Alle
gegevens uit de peiling worden door
dit bureau anoniem verwerkt en
gerapporteerd. Het bestuur en het
managementteam van de school
ontvangen de rapportage en niet de
ingevulde vragenlijsten.

Groep 5 naar ISHI:
Op maandag 4 Maart bezochten de
kinderen van groep 5 De Krakeling.
Daar mochten ze de voorstelling “Ishi”
bijwonen. Vóór het bezoeken van
deze voorstelling kregen ze 2 lessen
op school en één erna.
Dit stuk ging over de allerlaatste
overlevende van zijn volk, die al jaren
verborgen leefde in de wildernis.
Ook voor “Ishi” breekt de moderne tijd
aan en lukt het hem niet meer om te
leven zoals zijn voorouders dat deden.
Wat zal hij doen?
Na het zien van dit stuk waren de
meningen verdeeld over de
voorstelling. Enkelen vonden het
saai, er was geen actie. Anderen
vonden het gitaarspel mooi en weer
anderen genoten van de verschillende
klederdrachten. Kortom: het was een
leuke trip geweest.

In de krant:

Leesbewustzijn
op
Bs. Elout
ZUID
Blij verrast waren de kinderen
afgelopen donderdagmiddag
met een bezoekje van de
brandweer op basisschool de
Elout in Amsterdam Oud-Zuid.
Dit was te lezen in de ECHO van
vorige week. Het hele artikel vindt
u op onze facebookpagina.

En nog een leuk krantenbericht!:

Bij mij thuis!
Donderdag was de feestelijke afsluiting
voor de peuters en kleuters over het
thema “Bij mij thuis” Wie zijn opa en
oma, wat is “familie” wie woont er bij
jou thuis?
Bij wie ga je wel eens logeren? Op die
vragen en nog veel meer hebben de
kinderen antwoord gegeven en
gekregen!
Ook zijn er prachtige ‘opa en oma
tekeningen’ gemaakt. De kinderen
zongen het vrolijke liedje “Ik ben ik”
over familie.

Koningsontbijt :
Samen op school ontbijten is een feest.
Ook dit jaar kunnen de kinderen weer
genieten van een gevarieerd en lekker
Koningsontbijt- brunch op 12 april dat
ook nog eens aansluit op het thema dit
jaar: water drinken. Zo zit er o.a. een
smaakwaterpakketje in en kun je
heerlijke ijsthee maken.
Jumbo stelt het Koningsontbijt gratis
beschikbaar aan alle deelnemende
basisscholen.

De Medenzeggenschapsraad
In de wet medezeggenschap scholen
(WMS) staat dat elke school een
medezeggenschapsraad moet hebben.
De MR geeft advies, stemt wel of niet
in met allerlei zaken aangaande het
onderwijs op de Elout. De MR denkt
onder andere mee over: Het uitgeven
van het beschikbare geld, de planning
van vakanties en studiedagen, de
formatie en het invullen van de
onderwijstijd.

In de MR zitten ouders en
leerkrachten. De ouders
vertegenwoordigen hun achterban
namelijk de overige ouders van de
Elout. Dit geldt ook voor de teamleden.
Ook zij vertegenwoordigen hun
achterban, de leerkrachten van de
Elout. De ouders die dit schooljaar in
de MR zitten zijn: Khadijha Ioudiden
(voorzitter) , Eva Nieuwenhuis en
Fatima Akhyat

1april!
April Fools' Day
Poisson d'avril
День Дурака.

Heerlijk grapje, druiven heerlijk
opgegeten! Twee ouders uit de
nieuwkomersgroep die alle brieven
goed kunnen lezen.
Vanuit het team nemen deel aan de
MR: Timo Kesseler, Corrie Augustijn en
Tamar Loe Bruning (secretaris). Iedere
vier jaar zijn er verkiezingen en
kunnen nieuwe ouders en teamleden
zich beschikbaar stellen. Samen met de
directeur komt de MR tenminste zes
keer per jaar bijeen. Er is altijd een
agenda beschikbaar en er worden
notulen gemaakt van de bijeenkomsten.
Deze notulen zijn openbaar! Aan het
einde van elk schooljaar wordt een
jaarverslag gemaakt, zodat elke ouder
kan lezen wat er zich op de Elout
afspeelt. Dit jaar is het volgende o.a.
aan de orde geweest: Evaluatie van het
continurooster, de verkeersveiligheid
rondom de school, het huiswerkbeleid
van de Elout, de bekostiging van
schoolzaken en het werkdrukplan.
Mocht u vragen hebben of meer willen
weten over de MR en zijn werkwijze,
dan kunt u altijd één van de leden
aanschieten!

Bliksemstage Nieuwkomersgroep 6, 7,
8

Donderdag 7 maart zijn de kinderen
van de Nieuwkomersgroep 6, 7, 8 op
bliksemstage geweest. De helft van de
groep heeft een kijkje genomen bij
advocatenkantoor Kennedy Van der
Laan. De andere helft mocht zien hoe
het eraan toe gaat achter de schermen
bij vliegtuigmaatschappij Transavia.
Op het advocatenkantoor leerden de
kinderen in de praktijk wat het beroep
van advocaat inhoudt. In een mooie
vergaderzaal kregen ze van alles te
horen over het reilen en zeilen op het

kantoor. Daarna werden ze rondgeleid
langs de verschillende afdelingen en
zagen ze hoe het gloednieuwe gebouw
ingericht is. Na afloop was er nog tijd
om vragen te stellen. Wie weet heeft
het één van de kinderen geïnspireerd
om later voor het beroep van advocaat
te kiezen.

De bliksemstages waren zeer geslaagd.
Volgende maand gaan de nieuwkomers
opnieuw naar Schiphol. Dan is het tijd
voor de jaarlijkse Taaltrip

Team Elout

De andere groep reisde af naar
Schiphol Oost waar het hoofdkantoor
van Transavia gevestigd is. Na een
heuse paspoortcontrole gingen de
kinderen naar het hangargedeelte van
het bedrijf. Na een korte kennismaking
werden de kinderen verdeeld over drie
groepen. Aan de hand van een
speurtocht die leidde door de
magazijnen en de hangar leerden de
kinderen van alles over vliegtuigen.
Als klap op de vuurpijl mocht elk
groepje een vliegtuig in. Daar leerden
ze hoe de nooduitgang werkt en kropen
ze in de huid van stewards en
stewardessen. Tot slot mochten ze op
de stoel van de piloot in de cockpit
plaatsnemen. Na deze spannende tocht
door de hangar en magazijnen gingen
ze naar een vergaderzaal. Hier leerden
de kinderen nog van alles over het
bedrijf Transavia en konden ze vragen
stellen.

