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Belangrijke data
5 september
Algemene ouderavond
groep 1 t/m 8
van 19.00 tot 20.30

Update en nieuwtjes
Het is helaas niet gelukt om voor aanvang van dit schooljaar de formatie geheel
rond te krijgen. De laatste openstaande 2 dagen in groep 8A (maandag en

9 t/m 13 september
Startgesprekken

dinsdag) zijn nog niet ingevuld. De zoektocht naar een nieuwe collega gaat echter

18 september
OR vergadering
8.30 uur

Het traktatie-beleid op de Kleine Kapitein is al die jaren niet veranderd maar

onverminderd voort!

vraagt helaas opnieuw aandacht……denkt u eraan dat de traktatie gezond is en
dat de leerkrachten graag hetzelfde krijgen als de kinderen? We zullen hierop ook
strenger handhaven en traktaties niet uitdelen als er niet is overlegd met de

20 september
Museumbezoek
groep 6

leerkracht en / of de traktatie echt ongezond is.
Voor inspiratie verwijzen wij u naar: https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kinden-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-enkinderfeest.aspx

25 september
Studiedag,
alle kinderen vrij!

U zult op de jaarkalender zien dat we het kamp voor de groepen 7 en 8 dit jaar
anders gepland hebben, namelijk in de winter op 20, 21 en 22 november!
Dit is een van de dingen die we veranderen dit schooljaar om de werkdruk beter te

1 oktober
MR vergadering
18.00 uur

verdelen gedurende het schooljaar. Een andere uitkomst van dat gesprek is dat de

2 oktober
Start
Kinderboekenweek

De leerlingenraad zal dit schooljaar opnieuw gevuld worden met leerlingen uit de

leerkrachten niet meer meedoen met het trekken van lootjes bij Sinterklaas en
Pasen. De kinderen uiteraard wel!

groepen 5, 6, 7 en 8. Afgelopen schooljaar heeft de leerlingenraad overleg gehad
met de architect van ons nieuwe buitenspeelterrein, hebben zij een eigen budget
mogen besteden én hebben ze vergadertechnieken geleerd.

4 oktober
“Dag van
de leerkracht”

met vriendelijke groet,
het team van Daltonschool
de Kleine Kapitein
Volgende nieuwsbrief:
8 oktober 2019

In de klas mogen kinderen zich komende week verkiesbaar stellen, een pitch
voorbereiden en uiteindelijk hun groep vertegenwoordigen.

Ouders gezocht!
Verkeers brigadier, MR en bibliotheek
Iedere ochtend staan er twee ouders als verkeersbrigadier op het zebrapad
onderaan de Jan Schaefferbrug. Zij helpen onze kinderen veilig over te steken en
stoppen het verkeer wanneer nodig.
Het team brigadiers heeft versterking nodig! Bij voldoende brigadiers is iedereen
maar eens in de twee weken aan de beurt en is de continuïteit gewaarborgd. Dit
team wordt gecoördineerd door Hester en Peter (ouders van Felix en Tom). De
opleiding tot verkeersbrigadier wordt verzorgd door onze wijkagent.
Donderdag 12 september aanstaande is er weer een brigadierstraining verzorgd
door de politie op bureau Balistraat om 19.15 uur, dit duurt ongeveer anderhalf
uur.
Reacties graag naar hester73@hotmail.com

Tosaristraat 30A • 1019 RT Amsterdam • (020) 419 89 83 • directie@dekleinekapitein.nl • www.dekleinekapitein.nl

Hoera!
Wij feliciteren de
volgende kinderen met
hun verjaardag en
wensen ze een gezellige
dag toe!
In de MR (medezeggenschapsraad) is door het vertrek van de vorige voorzitter een
plek ontstaan voor een ouder van school! Naast Thomas Bayer, ervaren MR-lid en
ouder in de groepen 7 en 8, zitten ook Jenny (leerkracht groep 4/5) en Guido
(gymvakleerkracht) in de MR. De MR vergadert eens in de 6 weken samen met de
directie. Bij meerdere belangstellenden zullen we verkiezingen uitschrijven.
Aanmelden

of

behoefte

aan

meer

informatie?

Dat

kan

bij

Jenny;

jenny@dekleinekapitein.nl

September
3: Selah (3)
6: Maite (7A)
8: Gyerra (1/2)

De bibliotheek op de begane grond wordt bemand door ouders. Er zijn echter wat
gaten in het rooster gevallen dus we hebben weer nieuwe mensen nodig! De bieb
kan open aan het begin van een schooldag of aan het einde, net wat u het beste

11: Jahely (7A)
12: Anton (7A)

uitkomt. Uiteraard verzorgen we een korte instructie over de werkwijze! Aanmelden

12: Benthe (8A)

of behoefte aan meer informatie? Dat kan bij Iris; iris@dekleinekapitein.nl

12: Daantje (8A)
14: Hanna (6)

De Vreedzame School
Ook dit jaar staan een aantal studiedagen in het teken van de Vreedzame School,

22: Roman (7A)

implementatiejaar 2! Opnieuw worden we begeleid door Fleur Runeman van het

25: Rafael (3)

ABC en ontwikkelen we gezamenlijk een aantal nieuwe onderdelen. Zo gaan we dit

25: Miles (7A)

jaar leerling-mediatoren opleiden, kinderen uit de bovenbouw die leren bemiddelen
bij conflicten. In de volgende nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.

29: Bram (7A)
29: Henry (1/2)

Alle groepen zijn gestart met de lessen uit Blok 1. Tijdens dit blok staat het samen

30: Vida (8A

werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende
schoolregels maken de leerkracht en de kinderen samen afspraken over hoe je
met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Ze leren over opstekers en afbrekers.

Je geeft een opsteker als je een aardige,

Oktober

positieve opmerking over iemand maakt.

3: Liyana (4/5)

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige,

3: Lois (8A)

negatieve opmerking over iemand. De kinderen leren dat iedereen zijn mening
moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de
mening van anderen.

7: Sophia (6)
14: Charlie (7A)
14: Sidney (7A)

Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief zitten de “kletskaarten” van blok 1. Zo kunt u thuis
ook met uw kinderen in gesprek!

Ouderavond 5 september a.s.

20: Badr (7A)
22: Elisha (8A)
25: Meva (4/5)

Op donderdagavond 5 september, van 19.00 uur tot 20.30 uur, organiseren wij

29: Lou (4/5)

onze jaarlijkse ouderavond waarop we veel informatie geven over het leerjaar en de

31: Tom (4/5)

klas van uw kind(eren). De jaarkalender is af en ligt voor u klaar in de klas deze
avond. Tevens vragen we alle ouders ons privacy-beleid opnieuw te tekenen waar
het gaat om het geven van toestemming voor bijvoorbeeld de app Klasbord.
In de hal zal deze avond de maquette staan van onze nieuwe school! Een
belangrijke avond dus, waar we een grootse opkomst verwachten.
De startgesprekken vinden plaats in de week van 9 t/m 13 september. U kunt zich
tijdens de ouderavond van 5 september a.s. intekenen voor deze gesprekken.
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