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Belangrijke data
3 september
Eerste schooldag van
2018-2019
13 september
Ouderavond
17 t/m 21 september
Startgesprekken
18 september
Studiedag
28 september
DKK doet gek!

Nieuwtjes 2018-2019
Collega’s
Het is deels gelukt de vacature-ruimte in te vullen; voor zowel groep 6B als groep
3/4B hebben we nieuwe collega’s gevonden. U heeft met hen al kennis kunnen
maken op de doordraai-ochtend!
Echter, we zoeken nog een leerkracht voor 3 dagen in groep 7 (woensdag,
donderdag, vrijdag). Helpt u mee vragen en zoeken deze zomer?
Het afgelopen jaar heeft Nikita de opleiding tot daltoncoördinator succesvol
afgerond. Vanaf aankomend schooljaar zal zij zorg dragen voor de doorgaande lijn
binnen de school op het gebied van Dalton. Aan het eind van volgend schooljaar
zullen wij opnieuw gevisiteerd worden. Wij gaan ons inzetten om opnieuw een
Daltonlicentie voor 5 jaar te krijgen! Naast deze taak neemt zij ook de taak als
onderbouw coördinator over van Esther Verheij en zal zij lid worden van het MT.
Het MT bestaat komend jaar uit Rianne, Elske, Nikita en Laura.
Nieuw cultureel themajaar!
De bovenbouw sloot de serie museumbezoeken van dit jaar af. De groepen 7
waren erg onder de indruk van de presentatie in het Verzetsmuseum en alle
persoonlijke oorlogsverhalen. Groep 8 werd getrakteerd op een boottocht over de
Amsterdamse grachten, leerde over de geschiedenis van de grachtengordel en
bezocht het Cromhouthuis.
Voor het komende schooljaar hebben wij wederom een cultureel programma laten
samenstellen. De groepen 1 t/m 8 gaan in het najaar van 2018 én in het voorjaar
van 2019 op stap om nieuwe Amsterdamse cultuurparels te ontdekken. Meer
informatie over het nieuwe themajaar volgt na de zomer.
Wij worden een Vreedzame school!

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale
competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school
als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een
stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en
conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor
de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
We gaan met het hele team, en de medewerkers van de overblijf, een tweejarig
implementatie-traject in van de Vreedzame school. We worden hierbij begeleid en
getraind door een gespecialiseerde trainer. We zullen ook de ouders nauw gaan
betrekken en we zullen u het komende jaar veelvuldig op de hoogte houden.
Huisvesting
De fase van “voorlopig ontwerp” zal komend schooljaar worden omgezet in
“definitief ontwerp”. De architect is druk aan het tekenen en het belooft een
prachtig gebouw te gaan
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Hoera!
Juli
19 Sumaya (8)
20 Jayson (4B)
mogelijkheden, leerpleinen, gymzaal en speelzaal en een grote speelplaats.
Zodra er mooie plaatjes zijn, delen we deze uiteraard met u!

21 Jan (7B)
22 Elise (4A)
22 Lola (7A)

Herinrichting verkeerssituatie
Nu het hotel klaar is en volop draait, zal ook de verkeerssituatie voor de deur
definitief worden ingericht. Voor ons betekent dat, dat de kiss-en-ride strook blijft

23 Liv (1/2B)
24 Theo (1/2B)

bestaan en alleen toegankelijk wordt voor ouders van school en Partou.

25 Duco (6B)

De fietsenrekken krijgen een nieuwe, vaste plek op de strook tussen het hotel en

27 Aicha (1/2A)

school in. Zo maken we de skatebaan weer vrij wat meer ruimte voor buitenspelen
geeft.

27 Skylar (4B)
28 Mila (4B)

Vakantierooster 2018-2019 LET OP!
Het vakantierooster voor alle scholen van Staij is vastgesteld en vindt u hieronder.
In de vorige nieuwsbrief leek het alsof we maar 1 week mei-vakantie hebben….dat
zijn er gewoon 2! Nieuwe data voor april/mei dus.

29 Luna (5B)
29 Joelle (4B)
30 Sanna (5B)
30 Aidan (5B)

Start schooljaar 2018-2019: maandag 3 september
18 september: studiedag, alle kinderen vrij
18 en 19 oktober: studiedagen, alle kinderen vrij
22 t/m 26 oktober: herfstvakantie
24 december t/m 4 januari: kerstvakantie

31 Dounia (7B)
31 Efe (7A)

Augustus

18 t/m 22 februari: voorjaarsvakantie

2 Amir (5B)

19 april t/m 3 mei: mei-vakantie

4 Jelmer (8)

30 en 31 mei: Hemelvaart en extra dag

4 Nino (8)

10 juni: 2e Pinksterdag
12 juli: studiedag, alle kinderen vrij

6 Colin (5B)

15 juli t/m 25 augustus: zomervakantie

6 Martinus (6A)

Studiedagen, data en onderwerpen

8 Morris (6A)

18 september - groepen 1/2 extern, nieuwsbegrip, dalton
18 oktober - de vreedzame school, mb/hb

13 Jeremy (8)

19 oktober - STAIJ

14 Layla (5A)

10 december - de vreedzame school

15 Lucas (7A)

25 februari - de vreedzame school

16 Charlie (4A)

10 mei - de vreedzame school
7 juni - nog in te vullen

17 Juliette (4A)

12 juli - nog in te vullen

18 Lee-Jaylen (4A)

Ouderavonden:

19 Nadine (8)

13 september - algemene ouderavond
22 november - ouderavond de vreedzame school

Dank u wel!
Er zijn altijd veel mensen te bedanken aan het einde van een schooljaar. Gelukkig
hebben we daar al enkele gelegenheden voor gehad op het Zomerfeest en de
musicalavond van groep 8.

19 Lina (7A)
19 Orso (5A)
24 Saar (3)
25 Lotte (3)
27 Floris (5A)

Rest ons nog een aantal bedankjes want dankzij de betrokkenheid van deze ouders

27 Kimora (7B)

draait de school zo goed als ‘ie doet en vieren we geweldige feesten.

28 Merlijn (1/2B)

Annet en Ben, dank voor alle jaren geweldige organisatie van het Zomerfeest!
Rifka en Thomas, dankjulliewel voor de professionele en krachtige MR!
Petra en Marije, zo fijn dat jullie nog een jaar de kar van de OR gaan trekken, dank!!

28 Jasmine (4B)
29 Zorayda (1/2B)
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Volgende nieuwsbrief: 4 september, eerste van schooljaar 2018-2019!

