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Beste ouders,
Een Boegspriet vol nieuws weer voor u. We doen als school mee aan twee spaaracties, bij Bruna en bij Jumbo. In beide
gevallen kan iedereen die bij deze winkels iets koopt bijdragen aan fijne spullen voor school. Dus mocht u toevallig bij Bruna of
Jumbo komen, denkt u dan aan ons?

Kalender
Maandag 1 oktober
Woensdag 3 oktober
Donderdag 4 oktober
Donderdag 4 oktober
Vrijdag 5 oktober
15 – 17 oktober
20-28 oktober
29 oktober

Start project Kinderboekenweek op school
Officiële start Kinderboekenweek
Voorstelling Kinderboekenweek
BanneBoekLoop
Studiedag team, school gesloten
Kamp groep 7 naar Soest
Herfstvakantie
Studiedag Amos, school gesloten

BanneBoekLoop
Helaas hebben we nog maar weinig inschrijvingen voor de BanneBoekLoop ontvangen. Terwijl die activiteit juist heel erg leuk
is als we met veel zijn. We willen daarom iedereen bij deze oproepen om toch vooral mee te doen. Dit kan alleen, als duo of
trio. Als er dinsdag niet genoeg inschrijvingen zijn moeten we de activiteit helaas afblazen, en dat zou toch echt heel jammer
zijn! DUS SCHRIJF JE KOMENDE MAANDAG OF DINSDAG NOG IN! Een opgaveformulier vindt u onderaan deze Boegspriet of
op de kast in de zitkuil. Hieronder nog even het volledige bericht:
Dit jaar organiseren we op donderdag 4 oktober (dus niet dinsdag 2 oktober zoals op de kalender staat) de Bannebuikloop
tijdens de Kinderboekenweek en daarom heeft het de naam: BanneBoekLoop gekregen. Het thema van de Kinderboekenweek
is ‘Vriendschap’ en dit komt ook terug in de loop. De jongste kinderen (groep 1 t/m 4) mogen samen rondjes om de school
rennen. De oudere kinderen (groep 5 t/m 8) mogen een estafette om de sloot lopen. We hopen met deze sponsorloop geld op
te halen voor de stichting Lezen en Schrijven van H.K.H. Prinses Laurentien, die zich inzet tegen Laaggeletterdheid. We hopen
dat veel kinderen mee doen aan deze gezellige loop!

Kinderboekenweek
Van 3 tot en met 14 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema ‘Kom erbij’ gaat over vriendschap. Een thema dat op school
heel relevant is. We vinden het belangrijk om kinderen te leren hoe je met iedereen goed om kunt gaan. We willen dat
niemand buiten gesloten wordt, want iedereen hoort erbij. Op school zullen er ook activiteiten rondom de Kinderboekenweek
plaatsvinden. Zo is op donderdag 4 oktober Meneer B. bij ons op school om een voorstelling te geven in het thema. Meneer B.
verzorgt al jaren heel leuke voorstellingen bij ons tijdens de Kinderboekenweek. Diezelfde avond is er de Banneboekloop.
Daarnaast zullen er in de klas ook verschillende activiteiten rondom boeken, lezen en leesplezier georganiseerd worden.

E-Wast Race

Groep 8a heeft zich ingeschreven om mee te doen met de E wast race om vervuiling tegen te gaan en hergebruik te
bevorderen. Zij strijden tegen andere scholen in de stad.
Onder aan deze Boegspriet heeft Susanna een stukje geschreven en Eveil een tekening gemaakt.

Jumbo Sparen voor je school
Ook dit jaar doet onze school weer mee aan de actie van de Jumbo op het Buikslotermeerplein Sparen voor je school. Tijdens
de actieperiode van 3 oktober t/m 20 november krijgt u bij iedere 10 euro aan boodschappen een spaarpunt. U kunt deze
punten aan onze school geven. Dit kan door de punten bij de Jumbo in de bak van de Driemaster te doen, bij de ingang van de
school komt ook zo’n bak te staan. U kunt er ook voor kiezen om de punten zelf te activeren via de website van de Jumbo
https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/?id=15527.
Kent u mensen in uw omgeving die boodschappen doen bij de Jumbo, dan zouden we het zeer op prijs stellen als zij hun
punten doneren aan onze school. We sparen ook dit jaar weer voor leuke spullen om mee te spelen op beide schoolpleinen.

Bruna Sparen voor de schoolbieb.
En we hebben nog een spaaractie voor u. Lezen is heel belangrijk voor kinderen, of het nu voorlezen of zelf lezen is. De
kinderboekenweek is er om dit lezen nog leuker te maken en te stimuleren. Zo krijgt u bij aankoop van een kinderboek het
kinderboekenweekgeschenk, dat is dit jaar De eilanden ruzie van Jozua Douglas. Als u in de periode van 3 t/m 14 oktober een
kinderboek bij Bruna koopt, kunt u de bon op school inleveren. Wij kunnen van 20 % van het bedrag van de verzamelde
bonnen, boeken uitkiezen voor de schoolbieb.

Nieuw lid voor de Medezeggenschapsraad gevraagd
In de MR zitten 4 leerkrachten en 4 ouders die samen 6 keer per jaar overleg hebben over het wel en wee van de school en het
schoolbeleid. Als lid van de MR kan je namens alle ouders meedenken, advies geven en invloed uitoefenen. Afhankelijk van het
onderwerp heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht.
Jessica Hogervorst gaat vanwege drukke werkzaamheden stoppen met de MR. Nu zoeken wij een nieuw MR-lid voor de
oudergeleding. Vindt u het leuk om met leerkrachten, ouders en directie op een positieve kritische manier mee te denken over
schoolzaken, dan kunt u zich op onderstaand mailadres aanmelden bij Marjon Martens (secretaris en leerkracht). Aanmelden
kan voor 12 oktober bij dit mailadres: Marjon.Martens@amosonderwijs.nl
Bij meerdere aanmeldingen komt er een stemronde.
Verder hebben we het gehad over de begroting van de oudergelden en besloten om een aantal oude spullen te vervangen
voor het feestspant. Verder wordt er een bedrag vrijgemaakt voor Engelse boeken in de klassen. Het bedrag van de
ouderbijdrage zal dit jaar niet worden verhoogd en blijft €40 euro per leerling.
Binnenkort ontvangt u via uw kind hierover een brief, waarin staat wanneer en hoe u het geld kunt overmaken.
De vergaderdata zijn dit schooljaar op 5 november, 15 januari, 18 maart, 13 mei en 24 juni. De vergadering is openbaar dus
mocht u belangstelling hebben om mee te luisteren dan mag dit. U kunt zich aanmelden bij
marjon.martens@amosonderwijs.nl.
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Brief Bannebuikloop
Amsterdam, september 2018
Dag ouders en leerlingen,
Ook dit jaar gaan we er weer een sportief jaar van maken; op vier oktober, in de week van de
Kinderboekenweek, houden wij een sponsorloop met de toepasselijke naam “Banneboekloop”.
Dit jaar willen we het sponsorgeld doneren aan de Stichting Lezen en Schrijven, opgericht
door H.K.H. prinses Laurentien. We hopen, dat we een bijdrage kunnen leveren aan het
terugdringen van laaggeletterdheid in Nederland.
We starten 4 oktober om 18.30 uur met een warming-up op het schoolplein.
Omdat het thema van de Kinderboekenweek “Vriendschap” is, mogen de leerlingen van de
groepen 1 t/m 4 gezellig samen rennen rond de school (ongeveer 400 meter per ronde) en de
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 doen het in estafettevorm in drietallen rond de sloot
(ongeveer 750 meter per ronde).
Het is dus een sponsorloop en je kunt voor elk rondje dat je loopt geld ophalen.
Van de voorgaande sponsorloop hebben we een prachtig podium kunnen kopen, dat tijdens de
kerstvoorstelling, de musical en andere optredens kan worden gebruikt. We willen u hier heel
hartelijk voor bedanken.
Op de achterkant van dit blad staat de sponsorintekenlijst. De sponsors kunnen kiezen uit een
bedrag per rondje of een vast bedrag. Komen jullie sponsorintekenlijsten tekort, dan liggen
bij de hoofdingang van de school extra intekenlijsten.
Een echte aanrader is deze loop en vooral ook erg gezellig!

Inschrijven dus en dat kan tot dinsdag 2 oktober 17.00 uur.
Het inschrijfstrookje kunt u inleveren bij de zitkuil.
Succes met het zoeken naar sponsors en doe vooral je best in de buurt, bij familie en
vrienden !!
Voor vragen kunt u altijd bij het sportspant terecht.

Sportgroet, het sportspant.
-----------------------------------------------------------------------------Inschrijfstrookje Banneboekloop
Naam (namen):…………………………………………………………………………………
Groep(en):…………………………………………………………………………………………………
Handtekening van de ouder/verzorger:……………………………………………

Sponsorintekenlijst: Banneboekloop 2018!!
Rennen voor het doel: Stichting Lezen en Schrijven van H.K.H. prinses Laurentien

Naam

Adres

Bedrag
per ronde

Vast
bedrag

NOORDJES ACTIVITEITEN NIEUWS
Dagelijkse taalondersteuning & creatieve ontwikkeling
Bij Noordjes Schrijflab in Kazerne Z kun je na schooltijd aan de slag met taalondersteuning en creativiteit. Er zijn
meerdere begeleiders aanwezig die jou daarbij helpen. Momenteel werken we alweer hard aan een tweede editie
van onze eigen Noordjes krant. Kom je meeschrijven?
Wanneer?
Iedere maandag t/m donderdag van 14.30-17.00 uur.
Praatjes & Plaatjes
Twee woensdagen in de maand is er Praatjes & Plaatjes bij Noordje! Samen met echte schrijvers of illustratoren
schrijf je verhalen en maak je tekeningen.

Wanneer?
Op de volgende woensdagen van 15.30-17.00 uur: 26/9, 10/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12.
Noordje naar het Museum
Noordje gaat ook in het najaar weer naar het Museum! Op een aantal zaterdagen gaan we op onderzoek langs
beroemde musea in Amsterdam om allerlei geheime weetjes te ontdekken. Alle bezoekjes worden afgesloten
met een creatieve workshop in Kazerne Z door beeldend kunstenaars en schrijvers. Ook maken we een gezellige
museumblog met daarop tutorials van jullie zelfgemaakte kunstwerken en leuke weetjes over de musea.

Wanneer?
Op de volgende zaterdagen van 10.00-15.00 uur;
6 oktober 2018: Joods Kindermuseum /
3 november 2018: Museum het Schip
1 december 2018: Tropenmuseum / 15 december 2018: Huis Marseille
Noordjes Kunstacademie
Houd jij van tekenen, schilderen en kunst? Wil je graag leren hoe je een 3D-tekening maakt, de mooiste kleuren
mengt en wil je werken op een echte schildersezel? Geef je dan snel op voor Noordjes Kunstacademie! Net
zoals op een echte kunstacademie leer je in 15 lessen van 1,5 uur allerlei ambachtelijke teken- en
printtechnieken en experimenteer je met verschillende materialen. Je krijgt een kijkje in de kunstgeschiedenis en
leert trucjes die de grote meesters ook gebruiken. Tijdens de Academie ga je op pad om inspiratie op te doen in
de omgeving of kijken we bij andere kunstenaars. Uiteindelijk werken we toe naar een expositie waarin jouw
studies en kunstwerken echt worden tentoongesteld! De lessen en opdrachten zijn goed te volgen voor
beginners en bevatten tegelijkertijd genoeg uitdaging voor gevorderde kinderen.

Wanneer?
Op de volgende vrijdagen van 15.30-17.00 uur;
Oktober 2018: 5, 12, 19
November 2018: 2, 9, 16, 23, 30
December 2018: 7, 14
Januari 2019: 4, 11, 18, 25
Februari 2019: 1 (eindpresentatie)
Extra uitstapje: zaterdag 13 oktober 2018 naar Ferrotopia op NDSM-werf
Wil je meer informatie over deze activiteiten of wil je je inschrijven, neem dan contact met ons op
via meedoen@noordje.nl of 020-6328236.

