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groepsgrootte en samenstelling van
de groep. Uit NK 3,4,5 zijn 9
kinderen overgeplaatst en verdeeld
over de groepen 3/4A, 3/4B, 3/4C
en 5A.
Uit NK 6,7,8 zijn 6 kinderen
overgeplaatst en verdeeld over de
groepen 7A, 7/8B en 8A.
Bij de overplaatsing hebben we zo
goed mogelijk rekening gehouden
met de leeftijd en met het niveau
van de kinderen.
Ons streven is dat we de
groepsgrootte en de samenstelling
van de reguliere groepen met de
doorstroom van de
nieuwkomersklas in balans houden.

Nieuwkomersgroepen:
In de vorige nieuwsbrief schreven
we al over onze
Nieuwkomersgroepen. Momenteel
hebben we op de Elout twee
nieuwkomersgroepen: NK 3,4,5 met
juf Linda en Lydia en NK 6,7,8 met
juf Irice, meester Fa en meester
Jelle. De kinderen krijgen vooral
onderwijs in de Nederlandse taal en
cultuur; al wordt natuurlijk ook
gerekend en aandacht besteed aan
vakken als tekenen en
handvaardigheid.

Wanneer de kinderen- meestal na 1
à 1,5 jaar- het Nederlands
voldoende begrijpen en spreken om
het onderwijs in de reguliere groep
te kunnen volgen, worden ze
definitief overgeplaatst. Hierbij
kijken we ook naar de

Gymkleding:
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!
De gymdagen nog even op een
rijtje:
Maandag:
groep 3
groep 4

NK 3,4,5
NK 6,7,8
Dinsdag:
NK 3,4,5
NK 6,7,8
Groep 7/8
Groep 8

Woensdag:
Kleuters
Groep 7
Groep 6
Donderdag:
Groep 7/8
Groep 8
Groep 6
Groep 7
Vrijdag:
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Nog een vraagje: mocht uw kind de
spullen van een ander kind per
ongeluk mee naar huis nemen, wilt
u die dan weer zo snel mogelijk
mee naar school geven?

Ouderactiviteiten op school:
Begin dit schooljaar heeft een
groepje ouders zich aangemeld voor
VVE thuis , dat 1 keer per maand
gegeven wordt door juf Malika op
maandagochtend in de ouderkamer.

Ouders krijgen een map mee naar
huis waarin allerlei leuke
activiteiten staan rondom een thema
die zij met hun kind kunnen
uitvoeren. Vorige week
woensdagochtend informeerde een
begeleider van de Voorleesexpress
een groepje ouders over het belang
van voorlezen.
Elke dinsdag- en donderdagochtend
wordt er hard gewerkt aan de
Nederlandse taal in de ouderkamer.
Deze taalcursus wordt gegeven
door Toptaal.
Na de herfstvakantie zal het
Eloutcafé weer open zijn.

Op woensdagochtend 8 november
bent u van harte uitgenodigd in de
ouderkamer om andere ouders te
ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie!
Meester Niek informeert u op
dinsdagochtend 21 november van
8.30-9.30 uur graag over het
computerprogramma ‘Muiswerk’ en
het maken van huiswerk.
In januari komt er iemand vertellen
over het belang van kunst en
cultuur laten ervaren door kinderen.
Zijn er onderwerpen waar u graag
meer over zou willen weten,
bijvoorbeeld rondom opvoeding,
eetgewoontes, sporten - u bedenkt
het maar - kom dan gerust even bij

mij langs. U kunt mij altijd vinden in
groep 1/2A of in de kleutergang.
Juf Gabriella

MR voor én door ouders:
Op de Elout hebben wij MRvergaderingen.
De MR bestaat uit een aantal ouders
en personeelsleden.
Khadija Ioudiden is de voorzitter
van de MR. Zij is de moeder van
Nizar uit groep 7/8 B.
De vertegenwoordigers namens de
ouders zijn Maria Carrilero (moeder
van Roos uit groep 3/4 C) en Fatima
Akhyat (moeder van Safouane Ben
Cherif uit groep 1/2 A).
De vice-voorzitter is Hanife Sak.
Niek Peereboom en Tamar Loe
Bruning zijn de MR-leden die het
team vertegenwoordigen.

Wat doet de MR
(medezeggenschapsraad)?
De ouders in de
medezeggenschapsraad praten
namens alle ouders op school mee
over het beleid. Het is daarom
belangrijk dat leden van de MR
goed contact hebben met ouders op
school.
Via de MR praten een aantal ouders
en personeelsleden mee met het
schoolbestuur of de schoolleiding
over nieuw schoolbeleid.
Het is onmogelijk voor de school
om met iedereen in de school in
gesprek te gaan. De MR-leden zijn

daardoor een soort van
vertegenwoordigers van die groep.
De MR praat mee.
Van de MR-leden mag dan ook
worden verwacht dat zij grotendeels
weten wat er speelt onder ouders
en personeelsleden op school.
Ouders, leerlingen en
personeelsleden kunnen ook zelf
een signaal geven bij de MR.
Ouders kunnen bijvoorbeeld aan de
ouders in de MR, de oudergeleding,
vragen of zij iets bespreekbaar
willen maken in de volgende
vergadering. Zij worden immers
door de MR vertegenwoordigd.
Deze signalen kan de MR gebruiken
op het moment dat er nieuw
schoolbeleid wordt gemaakt.

Groep 8 Rap:
Groep 8 op kamp, dat was echt
geen ramp
Al hadden sommigen na de GPStocht kramp
Na de kamers inrichten sporten in
de sporthal
Lekker fanatiek met menige bal
En elke dag weer lopend buffet
Chill voor de leraren, ja zo is het
maar net
's Avonds in het zwembad veel
zwembadplezier
Hadden we nou ook maar zo'n
zwembad hier...

's Ochtends bootcamp door meester
Steven
Sommigen nog duf, sommigen
gedreven
Toen de Challenge run met
volleybal erna
En kampbezoek van meester
William en Fa
Voetbal, midgetgolf en lama's
voeren
Netjes eten en niet gaan ......
Daarna een quiz, gevolgd door de
disco
+ kussengevecht, een puinhoop?
Dat is zo
En dan zijn we vast iets vergeten...
Maar heel veel lol! Ja dat hebben
we geweten
En zo was op kamp geweldig dit
jaar
Met zulke leuke groepen 8 en
gezellig met elkaar

Ouder- en Kindteam:
In Amsterdam is aan iedere school
een Ouder- en Kindteam verbonden.
Heb je vragen over de opvoeding,
het opgroeien of de ontwikkeling
van jouw kind? Dan kan je altijd
terecht bij de ouder- en
kindadviseur, jeugdarts of
jeugdverpleegkundige van het
Ouder- en Kindteam. Zij zijn
onafhankelijk van school.

Vragen kunnen gaan over je kind
(bijvoorbeeld over eten, slapen,
pesten, druk of juist teruggetrokken
gedrag) of de gezinssituatie (denk
aan verlies, scheiding of ruzie).
Loop eens binnen bij ouder- en
kindadviseur Jantine van Diggelen of
maak een afspraak op school of een
andere plek in de wijk. Samen kijk
je dan wat er speelt en wat bij jullie
past. Iedere woensdagochtend en
donderdagochtend vind je Jantine in
de IB kamer van de Elout. Wil je
informatie en advies? Gesprekken
of begeleiding van de
jeugdpsycholoog, misschien een
training voor kind of ouder? Je kan
zelf rechtstreeks contact opnemen
met Jantine van Diggelen op 0683233071 of via
j.vandiggelen@oktamsterdam.nl.

Gezondheidsonderzoeken op school:
Ieder jaar worden alle vijf- en
tienjarige kinderen uitgenodigd voor
een gezondheidsonderzoek. De
onderzoeken worden uitgevoerd
door de Jeugdgezondheidszorg van
de GGD, onderdeel van de Ouderen Kindteams Amsterdam. Ouders
krijgen een uitnodiging met
vragenlijst die zij vooraf invullen.
Van alle kinderen worden de lengte
en het gewicht gemeten, van de
vijfjarigen testen wij ook het zicht
en gehoor. Meedoen is vrijwillig.
Goed om te weten: met alle vragen
over de gezondheid of ontwikkeling
van kinderen kunnen ouders altijd
terecht bij jeugdverpleegkundige
Janine Pater of jeugdarts Jolein de

Ruiter van het Ouder- en
KindteamAltijd welkom:
Je kan ook langsgaan bij het Ouderen Kindteam in jouw wijk. Lees
meer op oktamsterdam.nl. Hier kan
je ook (anoniem) chatten of het
adres zoeken van het team in jouw
wijk. Je bent welkom!

Denkt u eraan om op tijd de
ouderbijdrage te betalen!

Met vriendelijke groet,
Team basisschool Elout

Uitstapjes:
November
Do. 2 november groep 5 naar de
Hermitage
Januari
Do. 11 januari gaan de groepen 1 en
2 naar het Concertgebouw

Let op de kijkochtend van groep 6
en groep 7/8 zijn omgeruild!
Geheugensteuntjes:
November
Ma. 6 kijkochtend groep 6
Di. 7 kijkochtend 3/4A
Wo. 8 kijkochtend 7/8
Do. 9 kijkochtend 7A
Vr. 10 kijkochtend NK 6, 7, 8
Ma. 13 kijkochtend NK 3, 4, 5
Di. 14 kijkochtend 3/4B en 3/4C
Wo. 15 kijkochtend 8A
Do. 16 kijkochtend 1/2A en 1/2B
Vr. 17 Kijkochtend 5A
Vrijdag 17 1e rapport mee
Maandag 20 10-minutengesprekken
December
Di. 5 Sinterklaasfeest , alle kinderen
vrij om 13.00 uur
Wo. 6 Roostervrije dag
Di. 19 Open middag voor de ouders
Wo. 20 Kerstontbijt
Do. 21 Kerstviering
Vr. 22 Roostervrije dag
Za. 23 tot en met ma. 8 januari
Kerstvakantie

De gelukkige winnaars van de
voorleeswedstrijd: Lisa en Sara!

