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belangrijke data . . . . .
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30 april t/m 11 mei

Grote Rekendag – ouderhulp gevraagd
Informatie-avond Linnaeus-Amstelkwartier –
intekenlijsten bij de groep
19.00 uur – groep 4 / 19.30 uur – groep 1, 2, 3 /
20.15 uur – groep 5, 6, 7
Paasontbijt
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij
Circusvoorstelling/afsluiting IPC groep 1 t/m 4
Bezoek aan Artis groep 1, 2, 3, 4
Praktijk verkeersexamen groep 8
Week van de NSA-afsluitingen
Open ochtend
Week van de Cito-eindtoets groep 8
Koningsspelen, groep 1 t/m 4
Sportdag, groep 5 t/m 8
Koningsdag, alle leerlingen vrij
Meivakantie

mededelingen van de directie . . . .

Beste ouders/verzorgers,
Vandaag een kijkje achter de schermen. De afgelopen weken is de teamkamer stap voor stap
opgeknapt. Het werd hoog tijd dat onze juffen en meesters een mooie en goede plek hebben om te
kunnen pauzeren, ontspannen en samen overleggen. Ook kunnen we nu vergaderen op “volwassen”
stoelen (niet meer op de kinderstoeltjes in een van de lokalen…) en met behulp van een smartbord,
een hele vooruitgang!
Op de foto’s ziet u een eerste impressie, het wordt steeds mooier en het wachten is op de laatste
schilder- en ophangwerkzaamheden.
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Dat de teamkamer een aantrekkelijke werkplek is geworden bewees onze leerlingenraad vanmiddag:
zij wilden niet meer in de directiekamer vergaderen maar voortaan in de teamkamer! (Of was dat
misschien omdat dat dichter bij de warme-chocolade-automaat is??)
Met hartelijke groet,
Cissy Merison
Directeur Linnaeusschool

Nieuws uit groep 6

Hoewel het einde van onze reis in zicht is, is groep 6 nog volop bezig met het IPC-thema
ontdekkingsreizigers en avonturiers.
De afgelopen weken leerden we beroemde ontdekkingsreizigers beter kennen. We weten ook welke
ontdekkingen ze hebben gedaan en hoe ze de wereld hebben veranderd. Van juf Katinga leerden we
dat er ook een behoorlijke schaduwzijde aan dit hoofdstuk in onze geschiedenis kleeft.
Over schaduw gesproken. Daar zijn we bij natuur onderzoekend mee aan de slag gegaan. We
hebben onze schaduw op drie verschillende tijdstippen gemeten en met elkaar vergeleken. En wat
blijkt? De positie van je schaduw en de lengte verandert. Uiteraard stelden we ons de vraag hoe dit
nou komt. Eerst dachten we dat dit komt doordat de zon om de aarde beweegt. Maar toen we ons er
beter in hadden verdiept, wisten we dat het anders zat: niet de zon beweegt, maar de aarde.
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Nieuws uit groep 6 en 7

Op maandagmiddag hebben groep 6 en 7 een groepsvergadering gehouden over de schoolreis. We
hadden dit eerder al geoefend bij de Vreedzame school.
We gingen oefenen met het vinden van overeenstemming. We moesten het dus met elkaar eens zien
te worden.
De groepen 6 en 7 werden in zes kleinere groepjes door elkaar gezet. We probeerden elkaar te
overtuigen en er moest een standpunt voor de hele groep bedacht worden.
De stelling was: “Van een educatieve schoolreis leer je meer dan van een pretpark”.

Eerst dacht iedereen zelf na en moest je een eigen mening vormen. Toen iedereen zijn mening in de
groep had verteld, moesten we elkaar overtuigen in de tweede ronde. Daarna kozen we als groepje
samen een standpunt. Toen vroeg de juf aan elk groepje wat hun standpunt was met welke
argumenten.
Vooraf bespraken de juf en meester wel dat het niet helemaal aan ons is om te beslissen waar we
met schoolreis naartoe gaan. We moeten namelijk ook rekening houden met andere dingen: de
schoolreis mag niet te duur zijn en niet te ver weg.
Alle groepen waren het met de stelling eens, maar we vonden allemaal ook dat een pretpark leuker
was. De argumenten waren: het hele schooljaar leer je al, en dan mag je ook wel een keer naar een
pretpark, en daar leer je ook dingen: zoals kaartlezen, angsten te overwinnen, en je ontdekt samen
nieuwe dingen.

Rink en Phillip (groep 7)
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Nieuws van Ouder- en kindadviseur
Op woensdag 16 mei start Positief Opvoeden 3-10 jaar, voor alle ouders
De cursus Positief Opvoeden is een goede manier om andere ouders te ontmoeten en samen met de
ouder en kind adviseurs informatie uit te wisselen over de dagelijkse opvoeding.
Tijdens de cursus krijg je tips en ideeën die passen bij de behoeften van je gezin. De dvd die bij de
cursus hoort, geeft voorbeelden uit de praktijk en het werkboek geeft je middelen in handen die je op
weg helpen om positief op te voeden.
De onderwerpen die aanbod komen:
 gewenst gedrag stimuleren
 hoe ga je om met ongewenst gedrag
 omgaan met risicovolle situaties
e
 in de 8 sessie is er extra aandacht voor het gebruik van Social Media.
De cursus positief opvoeden is voor ouders/verzorgers met kinderen van 3-10 jaar (t/m groep 6). De
oudercursussen worden in groepsverband en telefonische sessies gegeven. Er zijn geen kosten
verbonden aan de cursus en de cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Ouder en kind adviseur:
Gamze Turkmen mobiel: 06-21135342/ g.turkmen@oktamsterdam.nl
Christel Korstjens mobiel: 06-12426564/ c.korstjens@oktamsterdam.nl
Data: woensdag 09.15-11.45 uur op 16 mei, 23, 30, 6 juni en de laatste bijeenkomst is op 4 juli
LOCATIE: Pontanusstraat 278
Aanmelden kan via de website: www.oktamsterdam.nl/agenda
Met vriendelijke groet,
Marcella van der Vliet
Ouder- en kindadviseur
Ouder- en Kindteam Oud-Oost
m.vandervliet@oktamsterdam.nl
06 40793804
www.oktamsterdam.nl
Werkdagen;
Ma, woe do en vr
Ouder- en Kindteams Amsterdam
Om jou te adviseren en te helpen
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