“Uit de school
geklapt!”
Mei 2016

CITO eindtoets:
Na zowel thuis als op school hard
gewerkt te hebben heeft groep 8 op 19
t/m 21 april de CITO eindtoets
gemaakt. De gemiddelde score die wij
uiteindelijk hebben behaald is net zo
fantastisch als de sfeer in de klas:
539,5!!!! Dit houdt in dat wij gemiddeld
ruim HAVO scoren en wij hebben zelfs
4 leerlingen met de maximale score
(550)! Het team van de Elout is
hartstikke trots op alle leerlingen van
groep 8: Mohamed, Daoud, Jenno,
Brandon, Simran, Yaëla , Joey, Ahmed
Youssif, Ahmed Matar, Joel, Estella,
Darnell, Ceyda, Vito, Nur, Julia, Cecil,
Sam, Jay, Tyrese, Salina, Maera, Amal,
Gift, Suant, Pedro en Jaydon.

Plusklas:
Nieuws uit de plusklas van de groepen
4 en 5:
In de plusklas voor de groepen 4 en 5
hebben we de afgelopen weken de
werking van watermoleculen
onderzocht. Zo ontdekten we door
proefjes te doen, dat watermoleculen
als een soort magneetjes werken.
Doordat de watermoleculen naar elkaar
worden aangetrokken, kan je
bijvoorbeeld op water een punaise
laten drijven. En in een filmpje zagen
we dat het sommige insecten, zoals de
schaatsenrijder, zelfs lukt om zonder
nat te worden over water in een sloot
te lopen en te springen. Maar pas op!
Want we ontdekten ook dat als je 1
druppeltje zeep in het water doet, de
moleculen elkaar los laten en de
punaise naar de bodem van het glas
zinkt. Dus met zeep maak je de vuile
vaat schoon, maar met 1 druppeltje
zeep maak je schoon water eigenlijk
vuil. Dat vonden we best wel een
vreemd idee.
Juf Sylvia

Disco:
Op donderdag 19 mei was de disco op
de Elout. Deze was speciaal voor groep
6, 7 en 8. Dit jaar was het thema
‘NEON’. De gymzaal was versierd met
allemaal mooie, door de kinderen
gemaakte, slingers. De discolampen
maakten er een echt sfeervolle disco
van en de glow-in-the-dark
armbandjes maakten dat de disco echt
in NEON-stijl was. De kinderen hadden
zich prachtig gekleed en waren
helemaal in de stemming om twee
uurtjes lekker los te gaan. Meester

Niek praatte de plaatjes aan elkaar en
de kinderen gingen uit hun dak. De
disco was een groot succes met dank
aan de stagiaires die het georganiseerd
hadden: Sabine van gr. 6a, Eda van gr.
6/7b en Ayse van gr. 7a. Op naar de
volgende! Party, party!
Check de schoolwebsite voor foto’s en
filmpjes!

Ouderpower!
Het team van de Elout vindt een goed
contact met ouders heel belangrijk!
Betrokken ouders dragen bij aan een
prettig klimaat op school door hun
inzet of vanuit hun kennis en ervaring
op ieders eigen vakgebied.
Uit verschillende onderzoeken is
gebleken dat kinderen zich beter
kunnen ontwikkelen als ouders actief
betrokken zijn bij de school. Daarom
werken we op de Elout graag samen
met ouders die actief willen zijn voor
de school. De mening van ouders is
voor ons heel belangrijk en we willen
graag kijken hoe we de samenwerking
kunnen versterken.

gewerkt moet worden, zoals: meer
zichtbaar zijn in de buurt, meer naar
buiten treden met de activiteiten die
wij verrichten en aan de kwaliteit van
het onderwijs dat wij verzorgen. Nu is
de vraag hoe we er met z'n allen voor
kunnen zorgen dat de Elout eruit
springt. We zoeken naar verschillende
manieren om onze school bekend te
maken. Hiervoor hebben we alle
ouders hard nodig.
De meesten van u wonen in de buurt
van de school; dit maakt het
gemakkelijker om de school te
promoten. Wij zien graag dat onze
ouderpower wordt ingezet en zijn dus
op zoek naar Superpromoters.
“Bent u tevreden over ons: vertel het
door!
Heeft u tips of leuke ideeën voor de
school: vertel het ons!”
Wij stellen de mening van de ouders
zeer op prijs en ontvangen graag
feedback.

Voor de vroegboekers onder ons:

Op 23 mei jl. hebben wij de ouders van
de onderbouw uitgenodigd om te
praten over hoe we samen de school
nog aantrekkelijker kunnen maken voor
de kinderen uit de buurt en hoe we
daarvoor de hulp en betrokkenheid van
onze ouders kunnen gebruiken.
Tijdens deze bijeenkomst hebben we
gezamenlijk gekeken naar wat er goed
gaat en wat nog beter kan. We hebben
geïnventariseerd waar nog aan

Herfstvakantie:
14-10-16 t/m 23-10-16
Kerstvakantie:
23-12-16 t/m 09-01-17
Voorjaarsvakantie:
16-02-17 t/m 26-02-17
Goede Vrijdag en Pasen:
14-04-17 t/m 17-04-17
Meivakantie en Koningsdag:
22-04-17 t/m 07-05-17
Hemelvaartsdag:
25-05-17 t/m 28-05-17
Pinksteren:
03-06-17 t/m 05-06-17

Zomervakantie:
21-07-17 t/m 03-09-17

Studiedagen/roostervrije dagen:
14-10-2016
02-12-2016 (vanaf 12.30 uur!!)
05-12-2016
23-12-2016
09-01-2017
10-02-2017
17-02-2017
26-05-2017
26-06-2017 & 27-06-2017
21-07-2017

Vaccinatie:
De GGD raadt alle ouders aan hun
kinderen te laten vaccineren tegen
hepatitis A, als zij op vakantie gaan
naar Marokko, Algerije, Tunesië,
Egypte of Turkije.

Uit de MR:
Maandag 30 mei j.l. vergaderde de MR
weer. Het gaat goed met de Elout op
onderwijskundig en bestuurlijk vlak.
Vanzelfsprekend zijn er genoeg zaken
waar wij onze aandacht op richten,
zoals de wijze waarop de formatie voor
schooljaar 16/17 tot stand komt, hoe er
wordt omgegaan met het gebruik én
misbruik van social media door de
leerlingen maar ook de wijze waarop
onze leerkrachten voor hun
werkzaamheden beloond worden. Het
goede nieuws is dat de CITO-score
van groep 8 wéér hoger is dan vorig
jaar. Daaruit blijkt volgens ons dat de
visie op lesgeven op de Elout van hoog
niveau is. Maar niet alleen dat, ook
buiten het lesgeven om doet de Elout
het goed. Het meisjesvoetbalteam van
de Elout heeft het Noord-Hollands
Kampioenschap behaald, vorige week

was er een druk bezochte ouderavond
en de directie van de Elout is er weer
in geslaagd diverse aanvullende
subsidies voor de kinderen die extra
aandacht nodig hebben binnen te
slepen. Dit zijn allen zaken waar wij
ons als Medezeggenschapsraad
tegenaan bemoeien, die het waard zijn
om een mening over te hebben. Ik zeg
het met nadruk, want de MR heeft altijd
vers bloed nodig. Iedereen is welkom
om te komen meepraten, zoals Fatima
Akhyat afgelopen maandag. Maar
daarnaast zoeken wij nieuwe leden.
Leden van de MR hebben een
zittingstermijn van drie jaar. Deze
zomer kan een wisseling van de wacht
plaatsvinden. Wij hebben het naar onze
zin maar dat wil niet zeggen dat er
geen vers bloed in kan komen. Dus,
heb je een mening over de Elout die je
ook wilt delen, en wil je graag
meedenken over het schoolbeleid van
de Elout, meld je dan aan bij onze
secretaris Mara van Westerlaak,
m.vanwesterlaak@bselout.nl. De
deadline voor aanmeldingen is 27 juni.
Toevallig is dat ook onze volgende
vergaderdatum. Als je het interessant
vindt om langs te komen bij de
volgende vergadering ben je ook van
harte welkom. We vergaderen om
18.30 uur in de lerarenkamer.

Nationale Opera & Ballet.:
De leerlingen van de middenbouw
hebben in de maand mei een
rondleiding gehad in het gebouw waar

de Opera & Ballet optredens
plaatsvinden. Het was een leuk maar
vooral leerzaam uitstapje. De kinderen
werden ontvangen door de “werkster”
die de kinderen “stiekem” heeft
rondgeleid. Het gebouw is heel groot.
In de zaal kunnen 1650 personen
zitten. Er is ook een podium dat
omhoog of omlaag kan. Het podium
was afgezet met een rood lintje want
we mochten er niet op lopen. De
decorbouwers waren op dat moment
bezig een decor neer te zetten van hele
grote bomen in het bos. Er zijn op het
podium heel veel camera’s en ook veel
lichten. Achter het podium stonden
heel veel kledingrekken met kleding. In
de gangen zijn ook heel veel
kleedkamers met grote spiegels waar
de artiesten zich kunnen omkleden en
opmaken. Op de deuren van de
kleedkamers staan de namen van de
artiesten. Er zijn ook heel veel
buitenlandse artiesten, dat kun je aan
de namen zien. Op de deuren stonden
namen van Franse, Spaanse, Italiaanse,
Engelse en nog veel meer artiesten. Op
de tweede verdieping is een groot
naaiatelier waar de kledingstukken van
de artiesten gemaakt worden.
We hebben beneden in een klein
kamertje ook heel veel leuke kleding
en pruiken gezien van de artiesten.
Twee pruiken zijn gemaakt van echt
haar maar de rest niet. We hebben ook
een filmpje gezien van balletdansers en
danseressen. Daarna mochten we een
kijkje nemen bij een groep balletstudenten die in opleiding zijn.
De groep was in tweeën gedeeld.
Daarna zijn we naar de kelder gegaan.
Daar mochten de kinderen allemaal een
balletrokje en balletschoenen aan en
vervolgens mochten ze samen met de
juf oefenen. Dat vonden ze erg leuk en
ze deden heel goed mee. Toen we naar
de uitgang liepen kregen we ook nog
een klein optreden te zien/horen van
een operazangeres die aan het oefenen
was voor haar optreden.

De kinderen hebben veel gezien en
geleerd.

De Amsterdamse Debatbattle:
Groep 7a heeft de afgelopen maanden
“Discussiëren kun je leren” lessen
gehad van meester Wieger. Deze
interessante lessen werden op 24 mei
afgesloten met een spectaculaire
Amsterdamse Debatbattle in het
Muziekgebouw aan ’t IJ. Hierbij waren
30 scholen aanwezig, waarbij van elke
school 1 leerling deelnam aan het
debat.
Onze debatheld was Nathan, die hele
mooie en waardevolle dingen zei m.b.t.
het thema “Het feestje van 180
nationaliteiten”.
Samia van de As Siddieq Noord werd
gekroond tot de debatheldin van 2016.

Samsam:
In maart kwam de Samsam op bezoek
in groep 7a om 9 kinderen te
interviewen, fotograferen en filmen
voor het thema “Vrijheid”.
Ea, Elias, Mohamed, Yuna, Murathan,
Sevginur, Nathan, Nasim en Metekaan
staan in het nieuwe meinummer en/of
op het leuke filmpje, dat te zien is via
onze schoolsite!

Razend Enthousiaste Rekenaars:
Dit jaar waren er 4 Razend
Enthousiaste Rekenaars (R.E.R.) in
groep 7a die deelnamen aan het project
van de R.E.R. Deze R.E.R. (hele goede
rekenaars uit groep 7a) waren Yuna,
Mauro, Paulo en Nasim. Zij ontwierpen
bij dit project hun eigen “N.P.Y.M.
hotel” (afgeleid van hun namen),
bedachten hier allerlei leuke
activiteiten bij (een zwembad, kamp
voor kinderen, dierenopvang,
voetbalveld/relaxveld, computerlokaal,
bibliotheek) en rekenden uit hoeveel
alles zou kosten, etc. Hierbij werden zij
begeleid door Kirsten Dettmers van
KPMG.
Op 26 mei was de finale van de R.E.R.,
waarbij ze o.a. een mooie presentatie
van hun hotel lieten zien. Van de 8
scholen die deelnamen wonnen onze
R.E.Elout.R. niet de competitie, maar
hebben het wel heel goed gedaan!

N.P.Y.M. Hotel is
milieuvriendelijk, alle spullen worden
gerecycled
N.P.Y.M. hotel heeft een zwembad

Verkeersexamens:
Vlugge voetjes door de gangen,
trippelende voetjes op de trap, klamme
handjes, zenuwachtig geschuifel door
de klas, geritsel van blaadjes met
plaatjes erop worden nog snel uit
tassen gepakt, gefluister, overleg,
ietwat nerveuze meesters en een juf
(Thomas, Niek, Fa, Shama) en er wordt
met tafels geschoven.
Het is maandag 23 mei 2016 en
vandaag vinden de verkeersexamens

plaats: het Theoretisch
Verkeersexamen voor de groepen 7a
en 7b én het Praktijk (fiets)Verkeersexamen voor groep 8.
Alles wordt in gereedheid gebracht.
Tafels worden vanuit groep 7b naar
het klaslokaal van meester Thomas
gesleept, waar zo’n kleine veertig
kinderen getoetst zullen worden op hun
kennis van de verkeersborden en
verkeersregels. Om de kinderen gerust
te stellen vertelt meester Thomas hen
nogmaals wat hen te wachten staat.
Maar als de gemeentelijke examinator
de klas binnenkomt, is het tóch wel
weer even spannend. De kinderen
beantwoorden vol goede moed de
vragen over verkeerssituaties en
verkeersborden. Het is muisstil;
opperste concentratie!
Meester Niek is met zijn groep 8
kinderen naar het startpunt voor het
Fietsexamen vertrokken. Zij zullen
door de wijken Hoofddorppleinbuurt en
Slotervaart een parcours moeten
afleggen op de fiets. De kinderen
moeten daarbij goed op de
verkeersborden letten en zij zullen in
verschillende verkeerssituaties de
goede handelingen moeten verrichten.
Langs deze fietsroute staan
examinatoren en verkeersregelaars. Zij
controleren of de kinderen het wel
allemaal goed doen en delen (straf)punten uit.
Uiteindelijk zijn alle kinderen die mee
hebben gedaan aan één van deze twee
examens geslaagd! Ook het pas uit
Syrië afkomstige meisje Nur (groep 8)
heeft haar examen behaald en dus een
mooi Fietsdiploma gekregen. VAN
HARTE GEFELICITEERD
ALLEMAAL!!!! (We kunnen weer veilig
de straat op!)

Uitstapjes:
Juni:
Vrijdag de 10e gaan groep 0 t/m 7 op
schoolreis
Nationale Opera & Ballet do. 23 groep
7A, vr. 24 groep 6A, ma. 27 groep
1/2A en 8, di. 28 groep 6/7B en 1/2C
De kleutergroepen krijgen op school
les.

Geheugensteuntjes:
 Junivakantie: maandag 13 juni tot en
met vrijdag 17 juni
 Juli:
 8 juli: Zomerfeest / Open podium!
 Dinsdag 12 afscheidsavond
 Donderdag 14 juli start
zomervakantie
Met vriendelijke groet,
Het team van de Elout

