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Week van de NSA-afsluitingen
Vervolg ouderbijeenkomst SHE, over huiselijk geweld
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Beste ouders,
“De toekomst” speelt een belangrijke rol in deze nieuwsbrief.
Zowel de toekomst die wat verder weg ligt, onze nieuwe school in het Amstelkwartier, als de meer
nabije toekomst: volgend schooljaar!
Afgelopen donderdag ben ik met een aantal beleidsmedewerkers van Staij, de stichting waar onze
school onder valt, voor het eerst gaan kijken bij de nieuwe locatie van onze school.
We stonden daar in het zonnetje op een kaal en zanderig terrein, aan één kant beschut door een
lange rij prachtige populieren. De locatie is gelegen in een heel dynamisch gebied:
studentenwoningen, bedrijven, woningen in aanbouw, de goudkust, en achter de populieren de oude
Bijlmerbajes…Er gaat de komende jaren veel veranderen in dit stukje Amsterdam. Veel van de
huidige gebouwen zullen verdwenen zijn als wij daar rond 2021 neerstrijken…En veel mooi nieuws is
daar dan voor in de plaats gekomen, waaronder ons nieuwe gebouw. Tot die tijd houd ik u op de
hoogte van de ontwikkelingen!
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Met het eind in zicht is iedereen benieuwd naar de formatie en klassenindeling van komend
schooljaar. Dat is begrijpelijk en ook schooldirecteuren houden wat dat betreft van duidelijkheid.
Daarom ontvangt u begin volgende week van mij een aparte brief via Parnassys-mail met daarin de
relevante informatie voor uw kind(-eren). U kunt dan lezen hoe we het totaalplaatje van de school
hebben ingedeeld (met hoeveel klassen gaan we werken), en wie de leerkrachten van uw kind
volgend schooljaar zullen zijn. Ik hoorde dat sommige leerlingen bij hun favoriete leerkrachten al in
het oor fluisteren dat diegene volgend jaar voor hún klas moet kiezen…en dat ze hem/haar állemaal
willen! Kijk, dat zijn de mooiste complimenten natuurlijk! Nog even geduld, en tot begin volgende
week!

Met hartelijke groet,
Cissy Merison - Directeur Linnaeusschool

Nieuws uit groep 2/3 - Muizenhuis
We zijn met de klas naar het muizenhuis in de grote bibliotheek in de stad geweest. We gingen er met
de tram naartoe. We kwamen onderweg langs Artis en de kerk van Sinterklaas.
In de bibliotheek ging de mevrouw eerst een paar verhalen van het muizenhuis voorlezen en daarna
mochten we het echte muizenhuis bekijken. Wat was dat groot.
Daarna gingen we nog knutselen. En toen weer met de tram terug naar school. Het was een heel
leuke ochtend.
We hebben deze week zelf muizenhuizen gemaakt. Kijk maar in onze etalage
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Nieuws uit groep 5

Afgelopen woensdag was er een flinke discussie in groep 5. We discussieerden over het kappen van
regenwouden. Dit was voor het IPC thema ‘Regenwouden ‘red de wereld’. Iedereen kreeg een rol
opgeplakt. Een paar voorbeelden staan hieronder:

onderhandelaar

Eigenaar
houtkapbedrijf

Freek Vonk

De leerlingen die hierboven staan waren voor het kappen van bomen. Aan hun handgebaar te zien
was geld verdienen één van hun redenen om door te gaan met het kappen van bomen in regenwoud
gebieden. De leerlingen die hieronder staan waren tegen het kappen van bomen. Zij waren zichtbaar
tegen het kappen van regenwouden. Met goede voorbereidingen en afbeeldingen van vernietigde
regenwoudgebieden die de tegenstanders moesten overtuigen om te stoppen met het kappen.
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Verslag ouderbijeenkomst

Zakgeld.
Waarom geef je je kind zakgeld? En hoeveel? En
waarvoor?
Kinderen leren op zo’n manier de waarde van geld. Vanaf 6
jaar herkennen de meeste kinderen de munten. Een mooi
moment om met zakgeld te beginnen.
Het is belangrijk om een vast bedrag af te spreken en een
vast moment om het te geven. Zo kan je kind leren om
vooruit te plannen.
Spreek ook af waarvoor ze het geld mogen gebruiken.
Is dat voor iets lekkers tussendoor of juist niet. Voor
cadeautjes, speelgoed, kleding, De “spelregels” moeten
voor iedereen duidelijk zijn. Zo leren kinderen ook de
consequenties. Op is op.
Er zijn kinderen die denken dat je onbeperkt geld uit de
muur kan halen. Het is goed als ze leren dat heet zo niet
werkt.
Ook geeft het een kind een goed gevoel als het zelf ergens
voor kan sparen dan als je alles gewoon krijgt als je er om
vraagt. Ook voor jezelf is het fijn als je niet altijd de
discussie aan hoeft om iets wel of niet te geven. Wil je een
ijsje? Mag je kopen van je zakgeld. Wil je het nieuwste rage
speelgoed? Ga er maar voor sparen. Het speelgoed krijgt
daardoor ook meer waarde voor je kind.
Gebruik zakgeld niet als strafmaatregel. Straffen werkt beter als het gelijk in relatie is met wat je kind
gedaan heeft.
Het nibud (www.nibud.nl) heeft richtlijnen en allerlei informatie over zakgeld.
6 – 8 jaar: 1 tot 2 euro
9 jaar:
1,20 tot 2 euro
10 jaar:
1,60 tot 2 euro
11 jaar:
2 tot 2,30 euro

Dinsdag 10 juli koffie ochtend met thema.
Vanaf half 9 staat de koffie klaar en om 9 uur beginnen we met het
programma.
Kom met zoveel mogelijk. Gezellig de laatste bijeenkomst voor de
zomervakantie en een belangrijk onderwerp.
Twee dames van stichting home empowerment komen vertellen.
Soms gebeuren er dingen achter de voordeur waar we liever niet
over praten. Soms heb je een onderbuik gevoel van dat er iets niet
pluis is bij je buren? Wat veroorzaakt de stress die vaak hangt
rondom huiselijk geweld? Hoe kan je anderen ondersteunen?
Deze foto van Onbekende auteur is
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