“Uit de school
geklapt!”
Mei 2020
Welkom:

Geheugensteuntjes:
Juni
Ma. 1 2e Pinksterdag
Vr. 19 en ma. 22 Studiedagen
Di. 30 Afscheidsavond groep 8
Juli
Za. 4 Zomervakantie t/m zo. 16
augustus

Voor de vroegboekers onder ons:
Vakanties 2020-2021
Herfstvakantie ma 12-10 t/m zo 18-10
Kerstvakantie ma 21-12 t/m zo 03-01
Voorjaarsvakantie ma 22-02 t/m zo
28-02
2e Paasdag ma 05-04
Meivakantie ma 26-04 t/m zo 09-05
Hemelvaartsdag do 13-05
2e Pinksterdag ma 24-05
Zomervakantie ma 12-07 t/m zo 22-08
De studiedagen volgen in de laatste
nieuwsbrief!

Hallo allemaal!
Ik zal mezelf even voorstellen, ik ben
Niels Dijkshoorn.
Ik ben 24 jaar oud en ben bijna klaar
met de opleiding Onderwijsassistent.
Na het behalen van mijn diploma wil ik
graag gaan werken op een leuke
basisschool en daarnaast de PABO
doen.
Ik heb het erg naar mijn zin op deze
school, de sfeer is altijd goed.
Het is leuk om te zien hoe de
leerkrachten altijd voor elkaar en voor
de kinderen klaarstaan.
De afgelopen tijd is natuurlijk uniek
geweest, met lege lokalen, een leeg
schoolplein en kinderen die thuis hard
aan het werk zijn om toch dagelijks
weer nieuwe dingen te leren.
Ik wil bij deze ook even een
complimentje geven aan alle juffen en
meesters die zich zó hard hebben
ingezet om er samen het beste van te
maken.
Laten we hopen dat de crisis snel weer
over is zodat we het jaar leuk kunnen
afsluiten!

Schoolzwemmen:
De gemeente Amsterdam is druk bezig
om een alternatief te zoeken om de
kinderen toch zwemles te geven om dit
jaar nog hun diploma te kunnen halen.

Kinderen worden met hun ouders
uitgenodigd om naar het zwembad te
komen. Hieronder de regels van het
volgen van de zwemlessen:
Ouders brengen kinderen tot
de deur en gaan niet mee naar binnen,
kinderen kleden zichzelf om en volgen
de aangegeven route
Ouders ontvangen een
uitnodiging met daarbij de regels en
afspraken die gelden
We zullen ze vragen om deze
te ondertekenen en de eerste les mee
te geven
Het is aan ouders zelf om af te
wegen of ze wel of niet hun kind naar
de zwemles brengen, het is niet
verplicht, het is een mogelijkheid die
we bieden
We streven naar een start in
de week van maandag 25 mei
Uiteraard volgen we alle
richtlijnen van het RIVM en de
protocollen van de branche,
protocollen zijn hier te vinden:
https://watervrij.nl/organisaties/?ref=zbb

Te leuk om te vergeten!
In de kleutergroepen is het altijd leuk!
Kleuter: “Soms mag ik “grotemensen
cola” als de kindercola op is. Ik vind
“grotemensencola” zoooo lekker!”
Ook zijn ze zich al zeer bewust van
tijd...
Kleuter in de bouwhoek wacht op
kleuter aan de tafel:
“Zeg, hoe laat kom je spelen?!”

Schoolplein 14:
Het is begin januari 2020, de Elout gaat
mee doen aan het project
Schoolplein14 van de Cruyff
Foundation. Met dit project gaan de
leerlingen van de Elout zelf hun
schoolplein ontwerpen. Dit doen zij aan
de hand van een uitgewerkt
stappenplan. De leerlingenraad
informeert per groep de opdracht. Elke
groep moet een ontwerp maken aan de
hand van het stappenplan waarin zij
drie coatings (belijning) mogen kiezen
en plaatsen. Voor ze dat kunnen doen
moeten ze eerst weten hoe groot het
schoolplein is en hoeveel ruimte er vrij
komt. Daarom wordt er vanuit elke klas
een reken- en tekenwonder gevraagd
om mee te helpen met het nauwkeurig
opmeten en tekenen van het
schoolplein op schaal. Elk toestel,
muur, boom en tegel wordt tot de
centimeter opgemeten.

De klus is geklaard en de bal ligt nu bij
de leerlingen. Elke klas werkt hard aan
het ontwerpen van het nieuwe
schoolplein. De leerlingen zijn creatief
en komen met allerlei ideeën. Toch
moeten we een enkeling teleurstellen
dat we geen zwembaden of achtbanen
kunnen plaatsen. Het is begin februari
en de ontwerpen zijn af en worden
gepresenteerd door de leerlingenraad.
Het opvallende is dat de ontwerpen
veel overeenkomsten hebben waardoor
de leerlingen eensgezind zijn over het
definitieve besluit. De keuze is
gemaakt, het verzoek van de leerlingen
is ingediend bij de Cruyff Foundation.
Het is nu wachten op de juiste
weersomstandigheden waarop het

ontwerp gemaakt kan worden. Het is
20 mei en het is eindelijk zover. De zon
straalt op de Elout en de schilders
beginnen aan de klus. Binnen acht uur
hard werken staat de belijning op het
schoolplein en is het werk af.
Maandag 25 mei, de deuren naar het
schoolplein gaan open en de leerlingen
kunnen voor het eerst bewegen op hun
nieuwe plein.

Wist je dat? Schoolplein 14 niet
mogelijk was zonder de sponsor ‘Het
Nieuwe Kantoor’.
De leerlingenraad zal na de
zomervakantie een openingsfeestje
organiseren op het schoolplein ter ere
van ons nieuwe plein en als bedankje
voor onze sponsor.
Meester Timo

Met vriendelijke groet,
Het team van de Elout

Heb je het blauwe bord gezien met de
14 regels van Johan Cruijff?
Johan Cruijff, Nederlands beste
voetballer aller tijden, was de
grondlegger van de Cruyff Foundation.
Hij kwam met 14 regels over hoe je
met elkaar omgaat. Deze 14 regels zijn
aanwezig op elk Cruyff Court en
schoolplein14, waar ook ter wereld.
Het zijn regels waar iedereen zich aan
moet houden en waarop je elkaar kan
aanspreken. De regels staan op een
speciaal bord op ons plein. Thema’s als
respect, samenspel, creativiteit en
initiatief zijn belangrijk tijdens het
sporten en spelen.

