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Amsterdam, 18 oktober 2019 
 
Kinderboekenweek 
De afgelopen week was het 
KINDERBOEKENWEEK!!  Het thema van de 
kinderboekenweek was “Op Reis”, dus is 
er in de groepen niet alleen (voorge)lezen, 
maar is er ook gesproken over reizen, 
andere landen en bewegen. In de groepen 
3 t/m 8 is er een designathon geweest.  
Een Designathon? Dan bedenken kinderen 
samen een oplossing voor een probleem.  
De oplossingen hebben de kinderen aan 
elkaar gepresenteerd bij afsluiting 
afgelopen vrijdag.  
Niet alleen de kinderen gaven daar een 
presentatie, ook de moeders van de NT2-
klas hebben het tijdens de 
kinderboekenweek ook over reizen gehad. 
Zij presenteerde prachtige landkaarten en 
vertelden over hun land.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderboekenweek is natuurlijk niet de 
enige week waarin kinderen moeten 
lezen, want wist u…. 
 

- Van lezen wordt je slimmer; 

- Lezen vergroot je woordenschat; 

- Als je leest hoef je je niet te 

vervelen 

- Voorlezen is gezellig (en je kind 

leert er iets van) 

- Lezen maakt al het andere leren 

mogelijk. 

- Lezen is het 

leukste dat 

er is!!! 

De leerlingenraad  
Onze leerlingenraad 
is ook weer van start 
gegaan. We zijn al 
bij elkaar gekomen 
om te bespreken 
wat we de komende tijd gaan doen, nl. 
nieuwe verkiezingen houden. De kinderen 
die nu in de leerlingenraad zitten mogen 
zich verkiesbaar stellen, maar alle 
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen 
ook de kans om in de leerlingenraad te 
komen. Per klas zal er gestemd worden, 
zodat alle klassen vertegenwoordigd 
zullen zijn in de nieuwe leerlingenraad van 
onze school. 
 
De Amosleerlingenraad 
Alle 30 Amosscholen hebben één 
vertegenwoordiger in de grote 
leerlingenraad: de Amosleerlingenraad. 
Van onze school is Abdulrafay op 
donderdag 10 oktober naar de eerste 
vergadering van de Amosleerlingenraad 
geweest. Hieronder volgt zijn verslag 
daarvan:  
 
De kinderen van de 
Amosleerlingenraad gingen 
met een directeur praten en 
met de voorzitter van het 
Amosbestuur. We hebben vier doelen 
waaraan we gaan werken: 
 
doel 1 is dat we het lerarentekort gaan 
proberen te stoppen, 
doel 2 is dat er betere schoolpleinen gaan 
komen, 
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doel 3 is dat er meer veiligheid is als je 
naar school komt, tijdens school en 
wanneer je naar huis gaat, 
doel 4 is dat we proberen te kijken hoe de 
Amosscholen er in de toekomst uit 
moeten zien.  
Ik vond het heel leuk en de vijfde 
vergadering zal bij ons op school worden 
gehouden. 
De Amosleerlingenraad door Abdulrafay 

 
 
Hoofdluis 
Maandag na de vakantie willen we alle 
leerlingen controleren op hoofdluis. Dit 
doen we samen met ouders. Wanneer er 
bij uw kind hoofdluis wordt ontdekt, zal de 
leerkracht van uw kind u hiervan op de 
hoogte stellen. Op de website van de rivm 
vindt u meer informatie over hoe u 
hoofdluis kunt behandelen.  
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controlere
n-en-behandelen 
 

Ouderactiviteiten maand november 
Donderdag 7 november hebben we onze 
eerste themabijeenkomst “opvoeding”. 
Deze wordt gegeven door Dionne Nelson 
(ouder kind adviseur). Dionne legt tevens 
uit wat een ouder kind adviseur(OKA) doet 
en op welke dag ze op onze school werkt. 
 

 
Op woensdag 20 november is er 
informatie bijeenkomst voor de ouders 
van groep 3 en groep 2 over: “Wat leren 
we in groep 3?” Deze wordt gegeven door 
juf Ria. 
Ria is de interne begeleider op onze 
school. Zij zal binnenkort ook een 
bijeenkomst geven over: “Wat doet een 
interne begeleider (ib-er) en een 
themabijeenkomst extra ondersteuning.  
 
Dinsdag 26 november komt Annick 
Peskens van de OBA. Zij gaat een 
voorlichting geven over: Waarom is 
voorlezen zo belangrijk? 
 
Het hele jaar door plannen we 
ouderactiviteiten, beneden in de hal kunt 
u lezen wanneer er een bijeenkomst is. 
Graag tot ziens in de ouderkamer! 
 
Verteltassen nieuws 
We hebben goed nieuws! Onze eerste 
verteltas “Eend op de fiets” is klaar. 
Met enorme grote inzet van de moeders. 
Woensdag 30 oktober zullen we de tas  
beneden in de hal showen.  
Maar we zijn nog op zoek naar creatieve 
ouders die met de naaimachine kunnen 
werken en ouders die overweg kunnen 
met een computer of het willen leren. Een 
verteltas maken is heel divers. Kom eens 
langs en kom ons team versterken. Wij 
hebben uw hulp hard nodig!! 
Groeten van Het verteltasteam 

 

Experimenteren bij de zeepaardjes 
Gisteren zijn de Zeepaardjes van groep 3 
en 4 aan de slag gegaan met het maken 
van speelslijm. Omdat ik hiervoor geen 
chemische ingrediënten wilde gebruiken  

 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
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zoals scheerschuim en lenzenvloeistof 
hebben we geëxperimenteerd met 
natuurlijke ingrediënten.  Het werd een 
lekkere knoeiboel, en niet alle recepten 
werkten even goed.   

De leerlingen hebben kunnen ervaren dat 
experimenteren tot verschillende 
resultaten kan leiden en dat dat soms 
anders uit pakt dan je van te voren had 
bedacht. Toch hebben de leerlingen wel 
veel plezier gehad!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 
Oktober  

21 - 25 Herfstvakantie 

28 Luizen controle 

November  

7 Ouderbijeenkomst 
”opvoeden” 

11-15 Voortgangsgesprekken 

20 Ouderbijeenkomst 
“informatie over groep 3” 

26  Ouderbijeenkomst 
“voorlezen” 

 
 

 
 
 
 
 

We zien elkaar weer 
op 28 oktober! 


