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belangrijke data . . . . .
Maa
Din
Don
Din
Don
Vrij
Maa
Din
Don
Don
Don
Maa
Din
Don
Vrij

18 juni
19 juni
21 juni
26 juni
28 juni
29 juni
2 t/m 6 juli
3 juli
5 juli
5 juli
5 juli
9 t/m 13 juli
17 juli
19 juli
20 juli

Tandenpoetsles peuters en kleuters + ouderbijeenkomst
Schoolreis groepen 1 t/m 7, GEEN NSA
’s Ochtends GEEN gym
Studiedag, alle leerlingen vrij – GEEN NSA
Bezoek Centrale OBA Muizenhuis, groep 2/3
Bezoek Centrale OBA Muizenhuis, groep 1/2 – GEEN NSA
Week van de 10-minutengesprekken + uitreiking rapport
Geen gym groep 8 (’s Middags gym voor groep 5 en 5S)
Kanovaren groep 7 en 8
’s Morgens geen gym, groepen 5, 5S en 6
Geen gym groep 7 (’s Middags gym voor groep 6)
Week van de NSA-afsluitingen
Musical groep 8
Kinderen vrij
Kinderen vrij

mededelingen van de directie . . . .

Lieve ouders en kinderen van de Linnaeusschool,
Namens juf Cissy mag ik (Elina van de leerlingenraad) deze week de nieuwsbrief openen.
Ik mag deze nieuwsbrief schrijven, omdat ik u graag wil vertellen over een bijzondere vergadering die
Safae en ik gisteren hebben gevoerd. Er was namelijk een gesprek met de leiders van de
sportmeesters en –juffen en daar mochten wij bij zijn, omdat we tips hadden verzameld voor hen over
het buitenspelen tussen de middag.
In de leerlingenraad hebben we opgemerkt dat de kinderen niet zo tevreden waren met hoe het ging
tijdens het buiten spelen. We zijn verschillende klassen langs gegaan om te vragen wat er beter kon
tijdens onze pauzes. Daarna hebben we een tabel gemaakt van de tips en wat er al goed ging.
Toen de leiders op school kwamen, mochten we deze punten aan hen vertellen. Ze waren erg blij dat
we die tips verteld hadden. De leiders vonden dat we het heel goed presenteerden. Ze gaan aan
onze punten werken.
Ik vond het fijn dat ze ons als gelijke behandelden. Ze waren heel enthousiast over onze tips. We
kregen complimenten van de leiders over onze goede voorbereiding. En juf Cissy keek heel trots naar
ons.
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Hierbij wil ik alle kinderen bedanken voor de goede tips en de leerlingenraad voor de mooie
voorbereiding.

Fijn weekend allemaal!
Namens juf Cissy en de leerlingenraad,
Elina Paalman

Tot slot: voor allen die vandaag of dit weekend het Suikerfeest vieren: heb een mooie afronding met
elkaar!

Met hartelijke groet,
Cissy Merison - Directeur Linnaeusschool

Nieuws uit groep 4
Er is de afgelopen weken heel hard door de kinderen gewerkt. Met rekenen bijvoorbeeld zijn we bezig
om grotere stappen te maken bij het rijgen op de lege getallenlijn. Wanneer de som 56 + 27 is, dat we
56 + 20 doen in plaats van 56 + 10 + 10.
Ook zijn we druk bezig met Nieuwsbegrip: ‘Wat lees ik nu eigenlijk; welke woorden staan er in een
tekst; en welke weet ik niet’. Die moet ik dus vragen.
‘Kan ik de tekst samenvatten? Weet ik wat belangrijk is en wat minder belangrijk is?’
Er is ook nog tijd voor een feestje, tussen al het harde werken en de cito’s door.
Ikram is donderdag jarig geweest. Ze heeft een hele lekkere en gezonde traktatie uitgedeeld!
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Nieuws uit groep 7

De Vreedzame School
De komende lessen van blok 6 gaan er over dat iedereen anders is en dat
dat heel gewoon is. Daarom heten de lessen : We zijn allemaal anders.
Die lessen doen we in de hele school, maar in iedere groep zijn de lessen
ook weer…….anders.
In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen
In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas
In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal
In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod
In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten
In groep 7 gaat het om levensbeschouwing
In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen
Iedereen heeft een bepaalde kijk op het leven en vindt daarom bepaalde dingen belangrijk. Iedereen
heeft dus een levensbeschouwing. Soms heeft je levensbeschouwing een duidelijke naam, zoals
katholiek, hindoe, boeddhisme, humanist of vegetariër. Soms ook niet.
Groep 7
Imran en Zeynep:
In groep 7 gaan we onderzoekend leren. We gaan 6 lessen over levensbeschouwing doen. Op de
muur zie je in welke week we welke les doen. Bij les 1 hebben we een enquête over
levensbeschouwingen ingevuld. Er stonden vragen als waarin wij geloven of hoe we bidden, wat voor
regels wij thuis hebben en wat wij belangrijk vinden. Bij les 2 gingen we onderzoeksvragen bedenken
over geloven. Daarna gingen we de
onderzoeksvragen beantwoorden. Van het geheel maken we een werkstuk. Als we klaar zijn gaan we
een presentatie geven.
Mats en Luca:
Woensdag middag hebben vier mediatoren in groep 2/3 uitleg gegeven over mediatie en wat we
doen bij een conflict. We deden een rollenspel waarbij 2 kinderen een conflict kregen en dat de
mediatoren naar ze toe kwamen om ze te helpen het op te lossen. De kinderen uit groep 2/3 dachten
dat het echt was. Gaande weg legden we uit dat het nep was en hoe we het gaan oplossen met
mediatoren erbij. De kinderen uit groep 2/3 hebben er erg van genoten. En ze hebben er ook van
geleerd.
Goed nieuws:
Iedereen uit groep 7 is geslaagd voor het verkeer theorie examen. Je mocht maximaal 6 fouten
hebben en Luca had o fouten. Er was 1 vraag die sommige lastig vonden:
Je bent op het fietspad. Een mevrouw met rollator wil oversteken. Wie mag voorgaan?
Antwoord: de mevrouw natuurlijk!
Zakaria. E
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Bericht van de ouder- en kind adviseur

Beste ouders van de Linnaeusschool,
Zoals de meeste ouders van jullie misschien al weten is dat ik mijn tweede kindje in augustus
verwacht.
Ik kijk hier ontzettend naar uit maar zal het werken op de school wel even gaan missen.
28 juni start officieel mijn zwangerschapsverlof. Daarvoor ben ik van 17-6 t/m 27-6 op vakantie met
mijn gezin en zal er geen inloop zijn op de woensdagochtend. 27 juni ben ik er nog even van 13:0015:00 uur voor eventuele vragen in plaats van de ochtend.
Mijn vervangster is Mechteld van Oosten, zij zal starten vanaf 18-7-2018.
Mechteld heeft hartstikke veel zin om te gaan starten op de woensdagochtend(en) vanaf 18-7 van:
8:30-12:00 uur en ze heeft al enige ervaring binnen het Ouder- en Kindteam.
Ze zit op mijn vaste plekje direct naast de ingang van de school. Dus ze is er één ochtend nog voor
de zomervakantie. Je kunt bijvoorbeeld je Jeugdsportfonds of Cultuurfonds verlengen of aanvragen
maar natuurlijk ook andere vragen stellen wat betreft hulpverlening en advies.
Haar emailadres is: m.vanoosten@oktamsterdam.nl mobiele nr.: 0643083265.
Voor (dringende) vragen in de tussentijd dat zowel ik als Mechteld nog afwezig zijn voor de
zomervakantie kun je mailen naar het Ouder- en Kindteam Oud-Oost: oudoost@oktamsterdam.nl of
bellen naar: 020-5555961 (algemeen nr.)
lees meer op www.oktamsterdam.nl. Hier kan je ook (anoniem) chatten en kijken naar aangeboden
trainingen, cursussen en workshops. Je bent Welkom!
Ik wens jullie allen alvast een hele mooie zomer met veel zonnestralen.
We zien elkaar weer in november. Ik zal sowieso een geboortekaartje naar de school opsturen.
Zonnige groet,

Marcella van der Vliet, Ouder- en kindadviseur
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