“Uit de school
geklapt!”
Juni 2017
Nog een afscheid:
Juf Isha heeft dicht bij haar woonplaats
een nieuwe baan gevonden De 2 x 1½
uur reistijd elke dag was ook wel erg
veel!
We wensen haar een hele leuke tijd op
haar nieuwe school!
Welke juf of meester haar gaat
vervangen hoort u zo spoedig mogelijk!

Afscheid personeel
Buiten de u al bekende
personeelsleden nemen er nog drie
afscheid van de Elout. Deze drie
collega’s waren benoemd op
projectbasis en die loopt af.
Meester Sjuul, een geweldig lieve,
sportieve gymdocent die ons en de
kinderen ook hielp met vertalen.
Meester Jord, die de kinderen
gymlessen nog leuker liet vinden,
behulpzaam was en vol leuke ideeën
zat. En tenslotte juf Laura, die de
nieuwkomers en de kinderen die een
steuntje nodig hebben heeft begeleid
en ook wel de “klokkenjuf” werd
genoemd. We hopen dat ze nog eens
kunnen terugkeren!

Zomerschool:
De kinderen van groep 7 kunnen zich
opgeven voor de zomerschool op 't
Koggeschip.
De zomerschool staat open voor dié
leerlingen van groep 7 die de extra
kans willen benutten om hun
basisvaardigheden te versterken en
daardoor sterker te staan bij de
schoolkeus voor het voortgezet
onderwijs. De kinderen moeten
voldoende gemotiveerd zijn om hun
onderwijssucces te vergroten (hierbij
is de ondersteuning van thuis erg
belangrijk). De bedoeling is dat de
kinderen gedurende de volledige
periode van 3 weken (24 juli t/m 11
augustus) hiervoor in de gelegenheid

zijn en dagelijks deelnemen aan de
zomerschoolactiviteiten.

Wat biedt de zomerschool?
De zomerschool helpt de kinderen om
zich extra sterk te maken en extra
kansen te krijgen voor de belangrijke
overstap naar groep 8 en daarna naar
het voortgezet onderwijs.
In de ochtend:
Een leuk en modern
onderwijsprogramma “Kinderen van
Amsterdam” met veel aandacht voor
begrijpend lezen, taal, woordenschat,
rekenen.
In de middag:
Allerlei leuke, spannende, ontspannen
activiteiten, zoals sport, spel, creatieve
activiteiten, film, excursies,
museumbezoek, uitstapjes.
Wat vraagt de zomerschool van ouders?
–
dat uw kind er zin in heeft om
zijn kansen te vergroten
–
dat u als ouders ook wil dat uw
kind sterker wordt op school en voor
zijn toekomst
–
dat uw kind de eerste 3 weken
van de vakantie elke dag kan meedoen,
24 juli t/m 11 augustus.
Daarna heeft uw kind nog 3 weken
vakantie.
–
dat u en uw kind met de
zomerschool komen kennismaken op
woensdagmiddag 5 juli op
’t Koggeschip tijdens een
informatiemiddag.
Deelname is gratis dankzij subsidie van
de gemeente en stadsdeel Nieuw West.

Vier jaar Medezeggenschapsraad BS de
Elout:
Vorige week kwam abrupt een einde
aan mijn carrière als lid en voorzitter
van de Medezeggenschapsraad.
Plotseling besloten wij een huis te
kopen in Osdorp. Als vader wil je het
beste voor je kinderen en een school in
de buurt van je huis is daar een
wezenlijk onderdeel van. Omdat de
scholing van mijn kinderen mij aan mijn
hart gaat én ik mij graag tegen de
dingen aan bemoei besloot ik mij vier
jaar geleden aan te melden als lid van
de MR. Ik wilde weten hoe de school
eigenlijk functioneert, waarom mijn
kinderen leren wat ze leren, waarom
de docenten doen wat ze doen en wat
voor invloed je daar als ouder eigenlijk
allemaal op hebt. Ik heb geen
vergelijkingsmateriaal, maar ik moet
zeggen ik ben onder de indruk.

De Elout is een échte Amsterdamse
school. Elke cultuur, elke sociale
klasse, elk individu krijgt de aandacht
die het verdient. Ja er zijn problemen.
Ja er zijn sterke en zwakkere
leerkrachten. Ja er wordt nog steeds
stiekem voor de deur gerookt. Ja er
valt altijd iets te verbeteren. Maar het
onderwijs deugt, de controle op het
onderwijs deugt en de mensen die er

werken deugen. En nog belangrijker,
mijn kinderen gaan de Elout enorm
missen. En daarmee wij ook. Ik wens
mijn collega’s van de
Medezeggenschapsraad en in het
bijzonder mijn opvolger Maria Carrilero
geluk, wijsheid en vooral veel vreugde
toe de komende jaren!
Maarten, vader van Nathan (groep 8),
Otis (groep 5) en Pyrrha (groep 1/2A
a.k.a. de Dolfijnen)

Olympische sportdag, groep 3 en 4:
Donderdag 22 juni was een sportieve
dag voor de kinderen van de groepen 3
en 4. Zij deden mee aan de Olympische
sportdagen. Deze dagen werden
georganiseerd door diverse bedrijven
uit Amsterdam. Het beloofde een hele
warme, zonnige dag te worden, daarom
zorgden de juffen ervoor dat alle
kinderen ingesmeerd waren met factor
50. De meeste scholen kwamen met de
bus, maar omdat De Elout zo dicht bij
het Olympisch stadion ligt, gingen wij
gezellig lopend. Bij het Olympisch
stadion aangekomen kregen alle
kinderen een gekleurd bandje om hun
pols, zodat het duidelijk was bij welke
groep zij hoorden. De binnenkomst van
alle scholen samen was heel
indrukwekkend.
De vlaggendragers liepen met de vlag
van de school voorop.

De ene helft van de scholen liep
linksom en de andere helft rechtsom
naar de plek waar het
Olympisch vuur werd ontstoken.
Daarna gingen alle kinderen met hun
begeleiders naar hun startspel. Er
werden allerlei sporten gedaan, van
handbal tot hockey en van hordelopen
tot tennis. Er werd heel goed
voor de kinderen gezorgd. Bij
aankomst kregen ze een appel en
water en omdat het zo warm was
werden hun drinkzakken telkens
bijgevuld.

Om 12 uur mochten alle
kinderen naar de tribune, waar ze van
de sportmeesters een lunchpakketje
kregen. In de middag werden er nog

meer sporten gedaan, totdat we weer
terug naar school gingen.
Al met al een geweldige, gezellige en
sportieve dag. Het was een feest voor
de kinderen. Graag willen we de
organisaties en bedrijven bedanken
voor het mogelijk maken van deze
leuke dag voor onze leerlingen.

Fotograaf:
Op dit moment zien wij dat sommige
ouders de schoolfoto’s hebben bekeken
en ook hebben besteld! Maar toch
heeft ook een groot deel van de ouders
de foto’s (nog) niet bekeken. Dit is
natuurlijk jammer. De kortingscode van
20% op de fotosets was tot 4 juli
geldig.

Geheugensteuntjes:
Juli
-Zomerfeest vrijdag 7 juli
-Dinsdag 18 Afscheid van groep acht
-Zomervakantie vrijdag 21 juli tot en
met maandag 4 september
Eerste schooldag Dinsdag 5 september!
Met vriendelijke groet,
Het team van de Elout

Schoolreis:
Vrijdag 23 juni zijn de kleuters naar de
grootste speeltuin van Europa
geweest: het Linnaeushof! We hadden
prima weer en er is heerlijk gespeeld
door alle kinderen. In kleine groepjes
zijn we het park gaan verkennen en
met de lunch kwamen we weer gezellig
bij elkaar om een lekker frietje te eten.
We hadden een topdag!

