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Agenda
19 april
20 t/m 22 april
21 april
22 april
26 april
27 april
28 april
29 april

3 t/m 16 mei

Beeldende vorming groep 3, 5 en 7
Cito eindtoets groep 8
Leerorkest groep 5 t/m 7
Muziekles groep 1 t/m 4
Beeldende vorming groep 3, 5 en 7
Koningsdag (alle leerlingen vrij)
Leerorkest groep 5 t/m 7
Muziekles groep 3/4
Voorstelling Aadje Piraatje groep 1/2
MR-vergadering
Meivakantie

Jarigen
18 april

Jaydae (7 jaar)
Israe (6 jaar)
Amine (5 jaar

22 april

Sportdag
Op 23 april staat er een sportdag gepland. Helaas mogen, vanwege de corona regels, er nog geen
klassen met elkaar in contact komen. De sportdag kan daarom helaas niet doorgaan. We zullen op
zoek gaan naar een andere datum.

Coronatest kinderen
Ons verzoek blijft nog steeds om bij corona gerelateerde klachten de kinderen thuis te houden. Ook
bij milde klachten zoals een loopneus, verkoudheid, niezen en keelpijn mogen de kinderen niet naar
school.
Wist u dat kinderen nu weer getest kunnen worden? Als u uw kind laat testen kan het eerder naar
school. U kunt een testafspraak maken met de GGD via 0800-1202
Bij een negatieve test mag uw kind naar school.
Bij een positieve test is het belangrijk dat u ons meteen informeert.
Besluit u uw kind niet te laten testen dan mag het pas naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij
is.

Ouder Kind Adviseur
De nieuwe Ouder Kind Adviseur (OKA) Hanan Boudount is defintief gestart. Ze heeft al kennis
gemaakt met een aantal ouders. Ook heeft ze nieuwe ouders, die net verhuisd zijn naar de Banne,
informatie gegeven over de mogelijkheden en voorzieningen binnen de wijk.
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Ook kan de OKA een aanvraag voor u doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds betaalt de
contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal,
muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.
Op dinsdag is Hanan regelmatig op school aanwezig. Als u haar op een ander moment wilt spreken
kunt u contact met haar opnemen voor een afspraak:
h.boudount@oktamsterdam.nl
Mobiel: 06-40873207 (werkdagen: dinsdag t/m vrijdag)
www.oktamsterdam.nl
Ouder- en Kindteams Amsterdam: Om jou te adviseren en te helpen.

Studiemiddag leerkrachten
Ondanks dat het team niet live bij elkaar mag komen voor vergaderingen, worden er toch nog online
studiemomenten ingepland om ons onderwijs te verbeteren. Afgelopen woensdag kwamen de
leerkrachten bij elkaar voor een bijeenkomst over
beeldende vorming. Op school wordt al veel
getekend, geknipt en geplakt maar hoe kunnen we
er voor zorgen dat na 8 jaar Botteloef de kinderen
alle doelen hebben behaald? We hebben gekeken
naar de invoering van een leerlijn met lessen die
passen bij onze thema's van Blink. De aankomende
periode zullen we door een coach worden begeleid
en lessen gaan uitproberen. We zijn benieuwd naar
alle creatieve uitspattingen!

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2A/B
Bij de kleuters zijn we gestart met het Piratenthema.
Piraten staan voor avontuur. Piraten zijn spannend en dus is dit voor kleuters een spannend
onderwerp om mee te spelen, te ontdekken en te leren.
Vier weken lang houden we ons bezig met water, drijven en zinken, met schatkaarten, muntstukken
en piratenvlaggen.

Donderdag 29 april komt Aadje piraatje een voorstelling geven
in de kleutergroepen!
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In beide kleuterklassen staat een klein aquarium.
De bak met kikkerdril is veranderd in een bak met
kikkervisjes.
Iedere ochtend kijken we of het al dikkopjes zijn
geworden.
Zodra de eerste kikkertjes er zijn brengen we deze
naar de sloot naast school.

Groep 3
We hebben woensdag
weer lekker gegymd:
We mochten proberen
om de bal in de basket te
gooien en dat lukte!!!
Ook hebben we
knotshockey gespeeld.
Dat was super leuk!

Groep 4
Deze week zijn we in groep 4 begonnen met het thema ‘bouwen
maar’.
We hebben met elkaar filmpjes gekeken over allerlei gebouwen
en huizen in verschillende vormen: groot en klein.
De kinderen mochten vertellen in wat voor huis ze zelf graag
willen wonen en ze mochten hier een schets en plattegrond van
maken: net als een echte architect!
Dit leverde mooie tekeningen van hun droomhuizen op!

De lente is het seizoen waarin de bloembollen in
bloei staan. In de bollenstreken van Nederland
staan de velden vol met tulpen, narcissen en
hyacinten in allerlei kleuren.
De kinderen maakten met propjes crêpepapier de
prachtigste bloembollenvelden.
Noord op zijn Hollands

!
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Groep 5
In groep 5 doen een paar kinderen al mee aan de Ramadan. Ze
houden het dapper vol om niet te eten en te drinken overdag.
Nieuwsbegrip ging ook over de Ramadan, daar wisten de meeste
kinderen al veel vanaf, dus de opdrachten werden heel goed
gemaakt!
Op de foto kijken we het Jeugdjournaal, met daarin ook aandacht
voor De Ramadan.
Met Estafette flitsen we vaak woorden met behulp van het digibord.
Er worden momenteel 2 verhalen in de klas gelezen: "Mees is weg".
Dat gaat over een jongetje, dat zijn broertje kwijt is. En
"Tennisbalflipper", dat gaat over allerlei sporten.

Groep 7
In groep 7 hebben we weer lekker gezongen. We zijn de komende weken hard aan het oefenen voor
de grote voorstelling. Dat doen we met elkaar in de speelzaal, daar hebben we lekker de ruimte.
Een aantal liedjes zitten er inmiddels goed in: o.a. het welkomslied en koning Salasi.
Een vast groepje leerlingen van het leerorkest zorgt voor de muzikale begeleiding. Zij bespelen
verschillende muziekinstrumenten: dwarsfluit, contrabas, bariton en viool. Daardoor klinken onze
liedjes nog mooier. Met muziek erbij zingt het ook lekker.
Volgende week gaan we met zijn allen oefenen onder leiding van de dirigent! Leuk en spannend!

Groep 8
Vanaf dinsdag 20 april wordt in groep 8 de Cito Eindtoets afgenomen. Dat zijn intensieve en best
spannende dagen voor de kinderen. We leggen niet teveel druk op de leerlingen en hopen dat u dat
ook niet doet. De leerkracht weet al wat uw kind allemaal kan en deze toets meet dat nog een keer.
Afleiding is goed voor uw kind, oefenen vlak voor de toets hoeft niet. Toon belangstelling en vraag
hoe het ging en hoe uw kind zich voelt. Zo kan uw kind een
beetje ontladen na een ingespannen dag op school. Gezonde en
voedzame tussendoortjes geven uw kind meer energie dan
suikerhoudende repen, etc. Een complimentje na een toetsdag
is nooit weg.
Wij hebben vertrouwen in de kinderen!
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