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Luther King onbezorgd met z’n vriendjes
uit de buurt speelde en kleur geen issue
leek. Totdat hij naar school gaat. Martin
mag niet naar de school waar zijn vriendjes
heen gaan, want hij is niet wit. Zijn vader
probeert hem uit te leggen dat zwarte
mensen niet alles mogen. Een gevoel van
onrechtvaardigheid komt bovendrijven en
een vuurtje wordt aangewakkerd dat niet
meer te stillen is...

Gratis laptop of tablet aanvragen :
Opening schooljaar:
SPELEN: dat is het thema voor dit jaar!
En dan vooral samen spelen! Springtouwen,
elastieken, voetballen, volleyballen,
tikkertje, krijten, hinkelen, verstoppertje,
alles kan tussen de middag. We spelen
tussen de middag met kleinere groepen
buiten en dat is heel fijn. Er is daardoor
meer ruimte om al deze spelletjes te doen.
Wij en de kinderen genieten ervan.

U kunt voor uw kind van 10, 11 of 12 jaar
een gratis laptop of tablet aanvragen. Deze
regeling was eerst alleen voor middelbare
scholieren, maar is er nu ook voor de
bovenbouw van het basisonderwijs. Via
deze link kunt u kijken of u in aanmerking
komt voor deze regeling:
https://www.amsterdam.nl/werkinkomen/pak-je-kans/gratis-laptop-of/

De Krakeling:
Elk jaar kiest de Elout een cultureel
project uit. Dit jaar doen alle groepen een
project met en bij de Krakeling. Er worden
lessen op school gegeven en in het theater
wordt gekeken naar de voorstelling.
Het thema van de bovenbouw is Martin
Luther King. Ze gaan kijken naar een
muzikale voorstelling waarin ze teruggaan
naar 1937, de tijd dat de jonge Martin

De Kinderboekenweek:
Dit jaar staan kinderboeken over
vriendschap centraal. Het thema van dit
jaar is dan ook: Vriendschap: Kom erbij!

Tijdens de Kinderboekenweek vinden er
heel veel leuke activiteiten plaats op de
Elout.
We openen op donderdag 4 oktober om
8.15 uur met een leuke act.
Op maandag 8 oktober wordt er in alle
groepen een boekpromotie gehouden en
die middag is er weer de traditionele
boekenmarkt vanaf 15.00 uur in de gymzaal.
U komt toch ook?
In de groepen 4 t/m 8 doen veel kinderen
mee aan de voorleeswedstrijd. De winnaars
komen in de finale, die plaatsvindt op
vrijdag 12 oktober.
Verder gaan de leerlingen van de
bovenbouw voorlezen bij de peuters en de
kinderen van de onderbouw.
Zo willen we het (voor)lezen van
kinderboeken stimuleren, want: lezen is
een feest!

Trappen:
In verband met de veiligheid op de trappen
mogen na de herfstvakantie alleen de
kleuters en de kinderen van groep 3 naar
boven worden gebracht. Na de
kerstvakantie alleen nog de kleuters.

Naschoolse activiteiten:
Plusklassen op de Elout:
De plusklassen voor de groepen 4 t/m 8
zijn weer gestart!
De plusklassen zijn voor leerlingen die
meer uitdaging nodig hebben, naast het
gewone schoolwerk. In plusklassen leren
‘meerkunners’ vaardigheden aan, waar zij
in de reguliere klassen niet of onvoldoende
aan toekomen.
De groepsleerkrachten hebben in overleg
met de intern begeleider bekeken welke
leerlingen deze zorg nodig hebben.
Op de Elout zijn verschillende plusklassen:
een plusklas voor leerlingen uit groep 4-5
en een plusklas voor leerlingen uit groep
6-7-8. De plusklassen worden ook dit
schooljaar op de donderdag gegeven door
Sylvia Schinkel.

De activiteiten van Combiwel Junior en
Combiwel Sport gaan binnenkort van start!
In de week van maandag 1 oktober starten
de activiteiten van Combiwel Junior.
Het is nog mogelijk om je hiervoor in te
schrijven. Kijk dan voor het actuele aanbod
op onze website: www.combiweljunior.nl
Aanmelden kan op onze website of via Anja
Geus.

Vanaf 1 oktober starten alle naschoolse
sportactiviteiten. Zo komt er judo in de
gymzaal van de Elout. Andere sporten zijn
te vinden op de website combiwelsport.nl.
Hier vindt u meer info en het totale
sportaanbod in stadsdeel Zuid.
Hopelijk tot ziens!

Gymlessen:
Een of twee keer in de week hebben de
kinderen gym. Wilt u eraan denken uw kind
schone gymkleding (Eloutshirt, blauwe
korte broek en gymschoenen) in een
gymtas mee te geven? Zonder gymkleding
geen gym...!! Bij de hogere groepen wordt
bij herhaaldelijk vergeten de lestijd na
schooltijd ingehaald!

Open dag Amsterdam Sience Park:
Zaterdag 6 oktober van 12 tot 17 uur is
jong en oud van harte welkom op het
Amsterdam Science Park (dit
wetenschapspark ligt vlakbij de Jaap Eden
IJsbaan in de Watergraafsmeer). Er zijn
gratis workshops waar kinderen zelf aan
de slag kunnen, rondleidingen,
demonstraties en mini-lezingen.

Alleen naar huis?
Vanaf groep 5 mogen de kinderen in
principe alleen naar huis lopen. Vindt u dat
uw kind in een lagere groep alleen of in
een hogere groep juist niet alleen naar huis
mag? Wilt u dit dan even melden bij de juf
of meester van uw kind?

Meer informatie over het programma is te
vinden op
www.opendagamsterdamsciencepark.nl
Echt een aanrader voor iedereen die
nieuwsgierig is naar de wonderlijke wereld
van de wetenschap.

Geheugensteuntjes:

Muziekles om de hoek:
In Studio Josquin in de Des Presstraat 3
is weer plaats voor kinderen die gitaar of
piano willen leren spelen.
Gratis proefles op aanvraag.
Korting voor leerlingen van de Elout.
Bijdrage Jeugdcultuurfonds is mogelijk.
Info www.studiojosquin.nl of per mail,
naar Kees Arntzen karntzen@xs4all.nl

Oktober
Do 4 start Kinderboekenweek
Ma 8 boekenmarkt
Ma 8 tandarts op school
Vr 12 afsluiting Kinderboekenweek
Do 18 studiedag
Vr 19 studiedag
Ma 22 herfstvakantie
November
Kijkochtend:
Ma 5
groep 8
Di 6
groep 7
Wo 7 groep 6
Do 8
groep 5
Vr 9
groep 4
Ma 12 groep 3
Di 13 groep 1
Wo 14 groep 2
Do 15 NK 3/4/5

Vr 16 NK 6/7/8
e
Vr 16 1 rapport mee
Ma 19 10-minutengesprekken
December
Wo 5 Sinterklaas
Ma 10 voorlichting van PO naar VO 18.30 uur
Di 18 open middag
Wo 19 kerstontbijt
Do 20 kerstviering
Vr 21 roostervrij
Ma 24 kerstvakantie
Uitstapjes:
Oktober
Wo 3, 4 en 5 kamp groep 8
Do 11 gr. 5 Taaltrip Stadsschouwburg
Di 16 gr. 8 Krakeling
Di 16 NK 6/7/8 Krakeling
Di 16 gr. 7 Krakeling

Wij wensen groep 8 veel plezier op kamp!
Met vriendelijke groet,
Het team van de Elout

