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Agenda
26 t/m 27 mei
30 mei t/m 1 juni
4 t/m 12 juni
13 juni
14 juni

Hemelvaartsweekend kinderen vrij
Kamp groep 8
Junivakantie
Start avondvierdaagse
Hortus groep 4

Jarigen
26 mei
27 mei
03 juni
10 juni
13 juni
14 juni

Zahra (5 jaar)
Rachel (12 jaar)
Rashely (13 jaar)
Dylen (12 jaar)
Didem (5 jaar)
Linda (11 jaar)
Jurainey (12 jaar)

CultuurProfielSchool De Botteloef
Deze nieuwsbrief staat vooral in het teken van het feestelijke nieuws dat wij sinds vorige maand de
erkende titel CultuurProfielSchool dragen. Op woensdag 18 mei vierden wij deze bijzondere mijlpaal
met een groot feest én de onthulling van de titel op de gevel van onze school.
Wij hebben de kwalificatie CultuurProfielSchool gekregen, omdat onze school uitblinkt op het gebied
van kunst- en cultuuronderwijs. Wij excelleren vooral door:
• het Leerorkest, waar alle kinderen vanaf groep 5 een muziekinstrument leren bespelen;
• het Schrijflab (in samenwerking met Noordjes Kinderkunst), waar de kinderen met behulp van
schrijvers en illustratoren hun werk vormgeven in beeld en woord;
• beeldende vorming lessen onder leiding van een kunstenaar.
Het unanieme oordeel van de Vereninging CultuurProfielScholen-PO was dan ook:
‘De Botteloef bruist!’.
Wij brengen u in deze nieuwsbrief op de hoogte van de feestelijkheden rondom deze mijlpaal én we
vertellen u ook over onze eerste ervaringen met de gezonde maaltijd bij ons op school.

De Botteloef | Overslag 1 | 1034 RR| botteloef.administratie@askoscholen.nl | www.botteloef.nl

Feestdag voor de kinderen
De feestelijke dag in het teken van onze profilering
CultuurProfielSchool, werd geopend met het
schminken van vele kindergezichtjes. Samen met de
feestelijke kledij die vele kinderen aanhadden, zag
dat er erg gezellig uit. Er werd een interactieve
theatervoorstelling opgevoerd door ZieZus en
gedurende de dag kregen alle kinderen een ijsje van
IJskoud De Beste.

Theatervoorstelling door ZieZus
Het eigenzinnige theater ZieZus gaf voor alle groepen bij ons op school
een interactieve theatervoorstelling over de verjaardag van een 100jarige opa. De kinderen werden betrokken tijdens de voorstelling, ze
hielpen met het uitstippelen van de verhaallijn en verschillende kinderen
speelden mee in de voorstelling. Zo ging de opa uit de voorstelling van
groep 1 t/m 5 naar Parijs en werd er een mooi portret van hem
geschilderd. De opa uit de voorstelling van groep 6 t/m 8 ging naar Dubai.
Hij wilde graag parachutespringen van de Burj Khalifa. Dat is natuurlijk
veel te gevaarlijk voor een honderdjarige man, dus moest hij wel 7000
euro betalen. Hij betaalde met een leerling van onze school ;-) Ook werd
er samen gezongen tijdens de voorstelling.
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Feestelijke onthulling Cultuurprofielschool
De feestelijke dag werd afgesloten met de onthulling van onze kwalificatie CultuurProfielSchool op het
schoolplein. Superfijn dat vele ouders aanwezig waren tijdens dit mooie moment. Groep 7 gaf een
prachtig optreden met het Leerorkest, Irfan en Wassim droegen hun gedicht voor waarmee ze een
prijs in de wacht hadden gesleept tijdens de Poëzierevue én er werd gezamenlijk gedanst onder leiding
van juf Susanne.
Daarna werd er in koor afgeteld om ons gevelbord te onthullen. Dit ging gepaard met een grote knal
en plezier onder confettiregen. Brotherhood Brass Band zorgde voor een spetterende afsluiting van de
dag, waar de voeten van de vloer gingen.
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Optreden Leerorkest
Kenean, Habiba en Sola schrijven over hun optreden met het Leerorkest.
Groep 7 ging optreden met het Leerorkest. De instrumenten waren de bariton, contrabas, viool en
dwarsfluit. Het voorbereiden was heel spannend. Eerst gingen alle instrumentengroepen apart
oefenen. Daarna kwamen we allemaal samen om te oefenen met een dirigent, de baritonmeester.
Toen we klaar waren, gingen we naar buiten om op te treden. In het begin was het eng, maar later
ging het soepel. Heel de school stond buiten te wachten, de kleuters zaten te dansen en er waren ook
confetti bommen.
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Milieuvriendelijke confetti
De confetti kanonnen zorgde voor een uitbundig special effect. Wij kozen voor milieuvriendelijke
confetti. Deze confetti heeft geen impact op het milieu. Het is gemaakt van oplosbaar rijstpapier en
milieuvriendelijke kleurstoffen.
In het nieuws
Op onze Facebookpagina kunt u foto's en een drietal filmpjes vinden om een stukje van de sfeer te
proeven. https://www.facebook.com/www.botteloef.nl
Ook de krant heeft aandacht besteed aan onze mijlpaal. https://www.rodi.nl/amsterdamnoord/298372/cultuurprofielschool-botteloef-bruist

Het Botteloef Atelier
Ebru, de kunst van het marmeren
Je kunt heel mooi versierd papier maken met verf en een bak speciale vloeistof óf met verf en
scheerschuim. Deze laatste techniek gebruikten groep 7 en 8 voor hun kunstwerk.
De verfdruppeltjes mengden ze met een stokje waarmee ze speciale patronen maakten. Daarna legden
ze het papier erop. Beetje aandrukken, het papier er weer afhalen en dan de laatste stap: ze veegden
het papier schoon met een latje.
Deze versiertechniek heet ‘marmeren’, ofwel Ebru. Het is een eeuwenoude ambacht die je over de
hele wereld tegenkomt. Naast papier wordt er nog veel meer gemarmerd, zoals kleding, nagels of zeep.
Groep 7 en 8 vonden het erg leuk om te doen.
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Gezonde maaltijd op school
Vanaf nu krijgen alle kinderen op De Botteloef, elke vrijdag een gezonde maaltijd bij ons op school van
Onderwijsgezond. Hieronder leest u de ervaringen in groep 4 en ziet u een kort fotoverslag van de
afgelopen 2 weken. Was uw kind enthousiast over de pasta van de eerste week? U vindt hieronder het
recept, zodat u dit samen met uw kind kan koken.
Groep 4:
De kinderen van groep 4 wachten met smart op de heerlijke gezonde maaltijd. De eerste week was het
pasta en deze week zijn het wraps. Op de foto’s is te zien hoe de kinderen van de maaltijd smullen en
genieten! Sommige kinderen willen graag nog een portie! 😋
Als ik vraag wat de kinderen van de maaltijd vonden dan zijn de reacties: ‘Heerlijk!’, ‘Mag ik nog een
beetje!’ en ‘Het was superlekker!’
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Volkorenpasta sin carne rode saus en geraspte kaas
Ingrediënten (4 personen):
· 100 gram volkorenpasta per persoon
· 1 Ui
· 2 tenen knoflook
· 1 blikje tomatenstukjes (a 400 gram)
· 1 Courgette
· 3 stengels bleekselderij

· 1 paprika, bijvoorbeeld rood
· Peper/ zout/ Italiaanse droge kruiden
· Zonnebloemolie
· Verse basilicum
· 100 gram geraspte kaas

Bereiding:
Zet een pan op met ruim water en breng aan de kook met wat zout. Als het water kookt doe je de
volkorenpasta erin en laat je die 10 minuten zachtjes koken.
Ondertussen schil en snijd je de ui in kleine blokjes. Doe hetzelfde met de knoflooktenen. Was de
courgette, de paprika en de bleekselderij en snijd ze vervolgens in kleine blokjes. Bak in een koekenpan
met een beetje zonnebloemolie de ui en de knoflook bruin. Voeg de groenten (courgette, paprika,
bleekselderij) toe en bak 5 tot 10 minuten mee. Voeg de tomaten uit het blik toe en spoel het blik nog
na met wat water en voeg dit ook toe aan de pan. Laat dit zo’n 10 minuten pruttelen. Voeg naar smaak
Italiaanse (gedroogde) kruiden, peper, zout en verse basilicum toe (haal hiervoor de blaadjes van de
stelen en scheur in grove stukken).
Giet de pasta af en voeg de pasta toe aan de saus. Roer goed door en serveer aan tafel. Serveer de
geraspte kaas er los bij.
Eet smakelijk!
Tips van de kok:
•
•

Verse kruiden zoals basilicum geven het gerecht extra smaak. Door de blaadjes te scheuren
komen de aroma’s goed naar boven.
Gebruik volkorenpasta i.p.v. ‘normale’ pasta. Hierin zitten meer vezels en dit draagt bij aan
een gezond voedingspatroon en goede stoelgang.

Stichting Onderwijsgezond: ‘gezond leven door gezond leren’.
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