Nieuwsbrief JW 11 januari 2019

Agenda
Donderdag 17 januari
Studiedag, alle kinderen zijn
vrij

Bovenstaand ziet u de ontwerpschets van ons nieuw in te
richten schoolplein. Na lang touwtrekken lijkt het erop
dat er rond de meivakantie een begin wordt gemaakt met
de aanleg van een geheel vernieuwd schoolplein. Met het
verdwijnen van de speelmogelijkheid op het voormalige
speeltuinterrein wegens de bouw van nieuwe woningen,
zijn onze kinderen tot die tijd aangewezen op de beperkte ruimte voor school. Wilt u meer weten van het ontwerp dan kunt u even bij Martin Remeeus binnen lopen.

Ziekte en uitval
Helaas kampen wij nog steeds
met een flink aantal langdurig
zieke collega’s. Ondanks dat
zij hard werken aan hun herstel zijn wij op het moment
erg krap bemand.
Zodra er meer collega’s uitvallen wegens ziekte, ontstaat
direct een probleem omdat
we simpelweg geen vervangers kunnen vinden de opengevallen werkplekken in te
vullen. Hierdoor komen we
vaak voor de keus te staan de
kinderen te verdelen of
ouders te vragen hun kind
thuis te houden.
Uiteraard doen wij ons uiterste best dit laatste tot een
minimum te beperken. Mocht
dit onverhoopt toch voorkomen dan vragen wij om uw
begrip voor de situatie.
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Ouderbijeenkomst verkeersmethode Tussen School &
Thuis
25 september jl. is er bij ons op
school een introductie geweest
over de verkeersmethode Tussen School & Thuis. Kinderen
kregen uitleg over verkeerssituaties rondom school en de buurt
waarin zij wonen. Aan de hand
van tal van voorbeelden kunnen
kinderen zich oriënteren op verkeerspunten die zij dagelijks
tegenkomen, hoe zij hier veilig
kunnen passeren en waar zij op
moeten letten.
Ook voor u als ouder is het nuttig deze situaties met uw kind
door te nemen. Daarom is er op
woensdagochtend 13 februari
vanaf 08.45 uur een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders bij
ons op school. U krijgt hiervoor
nog een aparte
uitnodiging.
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Dinsdag 22 januari
Start project Stopmotionfilmpjes maken groepen Paars,
Blauw en Groen
Donderdag 31 januari
Eerste bliksemstage eindgroepleerlingen
Donderdag 7 en
vrijdag 8 februari
Studiedagen,
alle kinderen zijn vrij
Woensdag 13 februari
Informatieochtend voor
ouders van verkeersmethode
Tussen School & Thuis
Maandag 18 februari t/m
zondag 24 februari
Voorjaarsvakantie

Op de achterzijde van deze
nieuwsbrief leest u hoe u hulp
kunt krijgen bij de aanvraag van
financiële ondersteuning voor
cultuur– en sportactiviteiten van
uw kind.
Al is het wat laat, het personeel
van het Spectrum wil u hierbij
alsnog een heel goed en gezond
2019 toewensen!
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op 1 maart 2019
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Jeugdfonds Sport / Jongerencultuurfonds
…uw kind wilt sporten, maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet
halen. Misschien kan het Jeugdfonds Sport Amsterdam helpen! Het Jeugdfonds Sport Amsterdam betaalt de contributie en/of sportattributen tot een
maximum van € 300 per kind, per sportjaar, voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.
Dansen, muziek maken of toneelspelen, dat wil toch ieder kind! Helaas is dat
niet voor alle kinderen mogelijk omdat hun ouders hier niet genoeg geld voor
hebben. Het jongerencultuurfonds betaalt het lesgeld.
Wilt u dat ik met u onderzoek of uw kind in aanmerking komt voor het jeugdfonds Sport of het jongerencultuurfonds? Loop dan eens bij me binnen op
het Spectrum op de maandagochtend of donderdagmiddag. U kunt ook bellen of mailen.
Vriendelijke groet,
Joke Eikelboom, Ouder- en Kindadviseur
Aanwezig op het Spectrum: Maandagochtend/donderdagmiddag
Mob: 06-18522914 of mail: j.eikelboom@oktamsterdam.nl
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