“Uit de school
geklapt!
September 2019

Geheugensteuntjes:
Oktober
Wo. 2 Start Kinderboekenweek “Reis mee!”
Vr. 4 Studiedag
Ma. 7 Boekenmarkt
Wo. 16 Start DKJL groep 7
Ma. 21 Herfstvakantie
November
Do. 14 Studiedag
Ma. 18 10-minutengesprekken
Wo. 27 DKJL Debatbattle
December
Ma. 2 Voorlichtingsbijeenkomst over de
overstap van PO naar VO
Do. 5 Sinterklaas (kinderen 12.00 uur vrij)
Do. 19 Kerstdiner
Vr. 20 Roostervrij
Ma. 23 Kerstvakantie

Uitstapjes 2019-2020
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

Even wachten:
Bij de peuter- en kleuteruitgang is het een
grote drukte: om 15.00 uur verdringen de
ouders elkaar om binnen te komen. We
willen dan ook graag een paar afspraken
met u maken voor de veiligheid van uw en
onze kinderen!
Om 14.55 uur gaat de deur open. De
kleuterouders mogen dan naar boven en de
ouders van groep 3 naar de speelplaats om
hun kinderen op te halen. Alle andere
ouders wachten buiten. Groep 4 en de NK
staan in de gang. De leerkrachten kijken
naar buiten en roepen de kinderen waarvan
ze de ouder zien staan. De gang moet dus
voor deze groepen vrijgehouden worden.
Ook als het regent moeten we ons hieraan
houden. Ook kinderwagens, steppen en
andere voertuigen kunnen niet in de gang
blijven staan.
Alvast bedankt voor de medewerking!

Knotsgek:
Vrijdag 20 september was de afsluiting van
de projectweken.
Ouders werden rondgeleid langs alle
groepen door de zeer deskundige “gidsen”
uit groep 8. Hieronder de vertellingen van
de gidsen.
Groep 1&2 B heeft de afgelopen weken
veel dinosaurussen gemaakt. Op de gang
hangt een groot ‘skelet’ van een recent
opgegraven dino. Elk kind uit de groep
heeft een botje bijgedragen! In de klas zijn
pootafdrukken van dino’s te vinden.
De kinderen hebben de grote poot
vergeleken met hun eigen hand of voet en
meteen het begrip groot en klein geleerd.
Naast alle dinosaurussen heeft groep 1&2
B ook gewerkt aan het thema dieren. Op de
gang is een heuse dierenkliniek ingericht.
Op de gang bij groep 1/2A stap je terug in
de tijd. 66 miljoen jaar geleden woonden er
dinosaurussen op aarde.

De kinderen hebben verschillende dino’s
geschilderd. Ook zijn er “echte” fossielen
gemaakt door de kinderen. In de fossielen
zijn er sporen van de dinosaurussen te
vinden. Hun kop, staart, poten en schubben
vind je hierin terug.
Tot slot hebben de kinderen opgravingen
gedaan. In de zandbak zijn er botten
gevonden van een dinosaurus.

Groep 7 heeft veel geleerd over de
Steentijd, door verhalen, filmpjes, een
begrijpend lezen les, een toneelles en een
taalles. Hierbij schreef ieder kind het
verhaal “Mijn leven in de Steentijd”.
Op de deur van de klas waren
zelfgemaakte rotstekeningen te zien en
groep 7 bracht de zelf geschreven
“Steentijdrap” ten gehore.

Oertijd groep 3
De afgelopen weken hebben de leerlingen
veel geleerd over de oertijd. Aan de hand
van het thema hebben de leerlingen
verschillende werkstukken gemaakt.
In de klas zijn er 3 tafels:
Tafel 1: Dinosauriërs gemaakt van lego
Tafel 2: Fossielen gemaakt van klei met
afbeeldingen van dinosauriërs
Tafel 3 : Knutselopdracht van dinosauriërs
De leerlingen mochten zelf een dino
tekenen, uitknippen, plakken en ook een
oerwoud erbij tekenen.

Groep 8
De kinderen hebben geschiedenisles gehad
over rotsschilderingen en filmpjes
gekeken: “Pieter in de prehistorie”. Tijdens
de BEVO-lessen hebben ze maquettes
gemaakt van een dorpje uit het stenen
tijdperk en potten en schaaltjes van klei.
Zelfs het huiswerk was een stukje
aangepast: “Ik in het stenen tijdperk?”

Groep 4
De kinderen maakten met naald en draad
van plantenvezels kleding.
In groep 5 hebben de kinderen tijdens de
geschiedenislessen veel geleerd over het
leven in de prehistorie. Alle vragen die wij
hadden over de prehistorie zijn geschreven
in de vlammen van het kampvuur. Zoals de
vraag of er kippen en kuikens waren
tijdens het Stenen tijdperk. Wij weten nu
wel beter!
Groep 6 heeft laten zien hoe er vroeger
werd geleefd, door een tent na te bouwen.
Ze maakten pijlen en bogen waarmee de
oermens op jacht ging. Ook lieten ze zien
hoe er gekookt werd.

De Nieuwkomers verwelkomen jullie in een
grot! Pas op! Er staan dino’s op de uitkijk!
Wij hebben veel over dino’s geleerd. We
hebben ze getekend, maar we zijn ze ook
op grottekeningen tegengekomen. Buiten
kunt u ook onze krijttekeningen vinden.
Daarnaast zijn er in de klas eieren
uitgebroed. Er lopen nu kleine dino’s in de
klas rond, oh oh. Verder hebben we
woorden over de prehistorie geleerd en
kunnen wij een liedje over een dino zingen.
Ook hebben we veel boekjes bekeken en
hebben we echte fossielen van dichtbij
gezien. Wat een superleuk project!

De Kinderboekenweek:

Trappen:

Dit jaar is het Thema Reis mee!
(voertuigen)
Tijdens de Kinderboekenweek vinden er
heel veel leuke activiteiten plaats op de
Elout.
We openen op donderdag 3 oktober om
8.15 uur met een leuke act.
Op maandag 7 oktober wordt er in alle
groepen een boekpromotie gehouden en
die middag is er weer de traditionele
boekenmarkt vanaf 15.00 uur in het
naschoolse opvanglokaal op de begane
grond.. U komt toch ook?
Op woensdag 2 oktober komt Joke de Jonge
bij de NK en groep 7 vertellen over haar
boeken.

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.

In de groepen 4 t/m 8 doen veel kinderen
mee aan de voorleeswedstrijd. De winnaars
komen in de finale, die plaatsvindt op
dinsdag 15 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!

Plusklassen op de Elout:
Hallo, mijn naam is Anna Planken. Vanaf dit
schooljaar werk ik op vrijdag als
plusklasleerkracht op de Elout.
Ik wist al heel jong dat ik juf wilde worden,
dus dat ik naar de PABO ging was snel
besloten. In 1999 heb ik mijn Pabo-diploma
behaald. Omdat ik toch wat meer uitdaging
wilde ben ik daarna gestart met de
opleiding Psychologie. Om deze opleiding
te kunnen betalen deed ik invalwerk in het
basisonderwijs. Toen ik een vaste
aanstelling kreeg aangeboden op een hele
leuke school in Amsterdam ben ik gestopt
met de studie en fulltime gaan werken. Ik
heb lesgegeven aan verschillende groepen,
de laatste jaren aan de kleuters. Twee jaar
geleden ben ik begonnen met de ECHAopleiding Specialist Hoogbegaafdheid,
waarvoor ik nu een scriptie aan het
schrijven ben. Vorig jaar ben ik gestart
met lesgeven aan de plusgroepen op de
Fiep Westendorpschool. Dat blijf ik dit
schooljaar ook nog doen, naast nog een
dag lesgeven aan de DWS-groep op
basisschool Het Wespennest.
Verder ben ik getrouwd en ook nog
moeder van 3 hele leuke kinderen en we
hebben een hele lieve kat; Tommie.
Groeten,
Anna

Wij wensen groep 8 veel plezier op kamp!
Met vriendelijke groet,

Vergoedingen gemeente Amsterdam:
Extra geld voor ouderbijdrage en andere
schoolkosten.
Hebt u een laag inkomen en weinig
vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt,
maar weinig verdient. Of omdat u een
uitkering hebt. De gemeente Amsterdam
kan u helpen met de schoolkosten.
Met de Scholierenvergoeding krijgt u
€ 216,- per kind op de basisschool. U
betaalt met dit geld bijvoorbeeld de
ouderbijdrage, schoolreisjes, een fiets,
bijles of spullen voor school, sport-,
muziek- of dansles.
Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u
een gratis laptop of tablet aanvragen.
Kijk voor alle voorwaarden en het
aanvraagformulier op
www.amsterdam.nl/pakjekans of bel
020 252 6000.
Bij de administratie op school zijn de
folders ook verkrijgbaar.

Te leuk om te vergeten!
Juf Naima draagt een nieuw geurtje.
Dat bleef niet onopgemerkt!
“Juf, wat stinkt u lekker!”

Het team van de Elout

Voor meer informatie kijkt u op onze
website www.bselout.nl
Of op onze Facebook pagina.

Dit is ouderbetrokkenheid (ouders
gaven deze les aan de kinderen) waar
wij echt trots op zijn! En tegelijkertijd
ook nog eens heel leuk om te zien:

