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

28 januari t/m vrijdag 1 februari
29 januari
7 februari
8 februari
11 februari t/m vrijdag 15 februari
18 februari t/m vrijdag 22 februari
28 februari

25 januari 2019 nr. 18
Startweek NSA 2e blok
Definitieve adviesgesprekken groep 8
Studiedag, alle leerlingen vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij
Week van de 1ste rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie
8.30-9.30 uur Ouderbijeenkomst
Verkeersplein, Muzieklokaal

Beste ouders,
Misschien heeft u het al gezien: de definitieve groepsindeling van de tweede periode NSA hangt weer
in de hal beneden, én bij alle lokalen. Gelukkig is het gelukt om alle activiteiten nog gratis aan te
bieden.
Na de zomervakantie is dit nog onzeker.
Vanaf dinsdag gaan we beginnen met weer een programma met zowel sportieve als creatieve
activiteiten!
Kijkt u maandag goed op de peperbus in de hal voor de juiste locaties? Wij hebben er weer zin in en
we zien uit naar alle enthousiaste reacties van uw kinderen volgende week!

Fijn weekend,
met hartelijke groet, Cissy Merison, directeur
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Nieuws uit groep 1/2

Wij spelen graag postbode in groep 1/ 2
Onze nieuwe letter van deze week is de letter è. Die gaan we goed onthouden want we kregen op
dinsdag 42 enveloppen met een opdracht over de post. Envelop begint met de letter è. Elk kind
kreeg twee brieven. Twee keer 21 is 42 voor de goede tellers onder ons.

Wij hebben een ketting gemaakt want de spullen voor die ketting zaten in de enveloppen. Wij kregen
ook rijmwoorden over de post. Dan moet je steeds bedenken welke woorden er rijmen. Dat gaat zo:
op de kaart staat het woord boor. Wij rijmen daarop met oor, hoor, spoor, koor en ga zo maar door.
Ook kunnen wij de eerste letters van de namen op de post veranderen in bv de letter P. Dan heten wij
geen Haroun, Lina, Romaissa of Nihad maar Paroun , Pina , Pomaissa en Pihad. Wij rekenen en
tellen de nummers op de brievenbussen van de huizen. Postbezorgers moeten namelijk alle getallen
kunnen lezen.
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Nieuws uit groep 6/7A

Leren combineren?
Het mooie van ons IPC onderwijs is dat het zoveel samenhang kan brengen met de andere vakken.
En juist die samenhang zorgt ervoor dat kinderen er zoveel van oppikken.
Zo zijn we na de kerstvakantie gestart met het thema Nederland Waterland- natte voeten. Tijdens dit
thema leren we dat Nederland voor een deel onder de zeespiegel ligt en we best een vernuftig landje
zijn, die weet om te gaan met al dat water.
We leren hoe een polder is gemaakt, wat men geleerd heeft van de watersnoodramp in 1953, wie
meneer Leeghwater is en hoe het kan dat het IJsselmeer steeds zoeter water krijgt.
De kinderen zijn van start gegaan met het maken van noodpakketten voor mensen die een
overstroming mee hebben gemaakt. Hierbij zijn ze slim te werk gaan en hebben ze zich met een
groepje van 3 erover gebogen wat mensen dan nodig hebben. Blijkt dat mensen die een overstroming
overleven juist ook water nodig hebben. Eerst vonden we dat raar, maar het is natuurlijk super logisch
dat je drinkwater nodig hebt om te overleven.
Onlangs hebben de kinderen op een lege kaart van Nederland aangegeven welke delen onder N.A.P.
liggen. Ze kunnen u ook goed vertellen wat N.A.P. betekent en waar het voor staat. Dat bij een kaart
maken, ook een legenda hoort, is goed doorgedrongen.
En met zulke goede kaarten kunnen we dat weer aan de studievaardigheden werken:

Welke provincies liggen grotendeels onder N.A.P.?
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Nieuws van de Oudercommissie
Beste ouders/verzorgers,
Vandaag heeft uw kind een brief meegekregen met het verzoek om de ouderbijdrage te betalen.
Graag maken wij u daarop ook in deze nieuwsbrief attent. In de nieuwsbrief van 7 december kon u al
lezen wat de oudercommissie allemaal met het geld doet: onder meer het organiseren van gezellige
bijeenkomsten, bijvoorbeeld de kerstborrel en dit jaar hopelijk ook
activiteiten met Eid al Fitr (suikerfeest) en Keti Koti.
De oudercommissie is volledig afhankelijk van uw bijdrage. Om de feesten en
activiteiten te kunnen realiseren, is een bijdrage van álle ouders nodig.
 € 30 voor één kind op school
 € 45 voor twee of meer kinderen
Rekeningnummer: NL42 INGB 0004 8805 95 t.n.v. Oudercommissie Linnaeusschool
Graag met vermelding van de naam en groep van de kind(eren).
Ouders met een stadpas kunnen hiermee naar Elly gaan. Zij kan dan rechtstreeks de bijdrage bij de
gemeente innen. Voor de ouders die geen stadspas hebben, maar voor wie de hoogte van de
bijdrage een probleem is, kunnen ook in twee of meerdere keren betalen.
Met vriendelijke groet,
De oudercommissie

Informatie betaling vrijwillige ouderbijdrage met de Stadspas

Betaal nu de vrijwillige ouderbijdrage met de Stadspas!!
Beste ouder, Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u vanaf schooljaar 2018-2019 hiermee uw
vrijwillige ouderbijdrage voldoen.
Scannen van de Stadspas
U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij juffrouw Elly, elke dinsdagochtend. Zij scant de
passen, waarna de gemeente zorgt dat het bedrag voor de ouderbijdrage, en straks in juni ook voor
het schoolreisje, op de rekening van de school wordt gestort. Wanneer de Stadspas gescand is,
wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje volledig heeft voldaan. Alleen
voor leerlingen die ook op schoolkamp gaan, wordt nog een extra bijdrage gevraagd.
Regeling voor schooljaar 2018-2019.
Deze regeling is bedoeld om de scholen te ontlasten en om te voorkomen dat er twijfel ontstaat of
leerlingen waarvoor de ouderbijdrage niet is voldaan mee mogen doen met de uitjes. Twijfelt u of uw
kind recht heeft op een Stadspas? Neemt u dan contact op met de school of kijk op
amsterdam.nl/pakjekans.
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