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Juf Maria groep 1/2
Lieve kinderen en beste ouders en verzorgers.
Zoals jullie misschien al weten val ik tijdelijk in in groep 1/2 voor juffrouw Ayten. Ik vind het
heel leuk om de juf te zijn van de kleuters en ik blijf tot de meivakantie in April. Ik heb jaren
lang met groot plezier in het basisonderwijs gewerkt en ik ben nu een “ínval' juf. Dat
betekent dat ik de klas overneem van een juf of meester die tijdelijk niet op school kan
komen. Op die manier zitten de kinderen niet zonder juf en kunnen de lessen gewoon
doorgaan.
Vriendelijk groet van juf Maria
Schooltijden
Na de vakantie is het altijd weer even wennen, op tijd naar bed in de avond en vroeg
opstaan… Wij willen daarom iedereen er weer even op wijzen dat de les in de klas om 08:30
uur begint. De school gaat 08:20 open, dan mag u nog met uw kind mee naar de klas. Bent
u later op school of te laat dan loopt uw kind zelf naar de klas. Na 08:25 kunt u niet meer
mee naar binnen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Voor groep 1/2 geldt dat zij ook op tijd binnen moeten komen maar de ouders mogen een
kwartier na 08:30 uur in de klas blijven. Bovenstaande regel komt ten goede aan de kwaliteit
van het onderwijs dat wij uw kind(eren) willen bieden.
Pak je kans Amsterdam
Op de website van de gemeente Amsterdam kunt u meer informatie vinden over hulp bij een
laag inkomen. Zie de onderstaand mailadres.

https://www.amsterdam.nl/werkinkomen/pakjekans/

Poppenkast
In groep 2/3 is vandaag een heuse poppenkast aangekomen.
Juf Iris heeft gisterenmiddag in Haarlem een poppenkast op
mogen halen. Na haar uitleg dat de leerlingen het graag willen,
maar dat er weinig budget is heeft Hans Fischer gezegd dat ze
de poppenkast mag komen ophalen voor een flesje wijn.
De leerlingen hebben een mooie kaart geschreven waar Hans
erg blij mee was.
De poppenkast wordt gebruik om actief taalgebruik te stimuleren
en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Achter de poppenkast
moet je namelijk goed samenwerken en duidelijk praten anders
kunnen de toeschouwers je niet horen. Als het goed gaat komt er
een voorstelling in de speelzaal.
Te zijner tijd wordt u daarvoor uitgenodigd!
Agenda
18 januari
29 januari
01 februari

start toetsweek
studiedag
studiedag

Naschoolse Clubjes
Ouders let op! De formulieren van de naschoolse clubjes graag uiterlijk volgende week
vrijdag, 22 januari, bij de eigen juf/meester of meester Jeroen inleveren.
Clubjes kosten € 5,=
Jarig!
Geen jarigen volgende week…

