
 
 
 
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF mei 2021 
 
 

Belangrijke data de komende weken: 
Datum Onderwerp Toelichting 

Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag Alle kinderen zijn vrij 

 

Maandag 31 mei t/m vrijdag 

4 juni 
Laatste week gratis EU-

schoolfruit levering 

 

Dinsdag 1 juni Groepen 8: Praktisch 

verkeersexamen 

In en om het Rembrandpark 

Dinsdag 1 juni en dinsdag 15 

juni 
Uitleen en inleveren 

Verteltassen van 09:00 – 

10:00 uur 

Buiten onder de witte tent. 

Voor ouders groepen 1/2 DR 

& NQ 

Vrijdag 18 juni Oudernieuwsbrief Editie juni wordt verstuurd 

Vrijdag 9 juli Middag vrij  

Zaterdag 10 juli Start zomervakantie  

 

 

Voorwoord directie 
Na twee weken meivakantie zijn we deze week begonnen aan de laatste etappe van het 

schooljaar. Nog maar zeven weken tot de zomervakantie en er is nog veel te doen. 

Afgelopen woensdag hebben we Suikerfeest gevierd en het was hartstikke gezellig. De 

kinderen hadden allerlei lekkernijen meegenomen en we hebben er met z'n allen van 

genoten. Het is fijn dat we het feest hebben kunnen vieren en ik wil alle ouders die de 

kinderen thuis hebben geholpen bij het bereiden van al deze lekker hapjes bedanken. Wat 

ons betreft volgend jaar weer! 

 

 

Stand van zaken / regels Covid-19 
Een aantal leerkrachten is inmiddels gevaccineerd tegen het coronavirus. Echter nog niet 

alle leerkrachten. We moeten daarom nog steeds voorzichtig blijven en ook voldoende 

afstand blijven houden van elkaar als volwassenen. Ouders mogen daarom helaas ook nog 

steeds het schoolgebouw niet inkomen of bij uitzondering alleen als er vooraf een afspraak is 

gemaakt. We hopen natuurlijk dat dit na de zomervakantie als iedereen is gevaccineerd wel 

weer mag. 

 

Het Rode Kruis heeft nuttige informatie en filmpjes op hun website beschikbaar gesteld in 6 

talen (Engels, Turks, Arabisch, Chinees, Pools en Portugees) over hoe we omgaan met het 

coronavirus in Nederland. Geef het vooral door! Zie:  

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/informatie-over-het-coronavirus-in-verschillende-

talen/  

Ook op de website van de GGD Amsterdam is informatie te vinden in diverse andere talen:  

https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/informatie-andere-talen/ 

 

 

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/informatie-over-het-coronavirus-in-verschillende-talen/
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/informatie-over-het-coronavirus-in-verschillende-talen/
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/informatie-andere-talen/


Overige informatie voor alle ouders 
 

Uitslag fotowedstrijd Suikerfeest/lentelunch 
Afgelopen woensdag hebben we op school aan het einde van de ochtend een 

Suikerfeest/lentelunch gevierd in alle groepen. Het was een leuke en mooie ochtend!  

Via Parro zijn per groep al heel veel mooie foto’s gedeeld van deze lunch.  

Hieronder ziet u nog de winnende foto’s van de voorbereidingen & het kokkerellen thuis. Het 

was echt onmogelijk om te kiezen, zoveel leuke foto’s hebben we ontvangen… 

 

Rubain & Tremé (DR):       Isa (NQ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ela & Chaimae (DR):   Anissa (NQ):   Eslem (NQ):  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Theo & Olana (Nieuwkomers DR): 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktisch verkeersexamen groep 8 
Dinsdag 1 juni hebben de groepen 8 van De Roos en van de Narcis-

Querido praktisch verkeersexamen in en om het Rembrandpark. Hierbij zijn 

hulpouders vanuit groep 8 geregeld die op de controleposten staan langs 

de fietsroute die de leerlingen die dag moeten afleggen. Heel fijn!  

In deze tijden van Corona kan het natuurlijk helaas ineens gebeuren dat 

deze hulpouders onverwacht toch niet kunnen. Bent u op dinsdag 1 juni 

ook beschikbaar om mee te helpen of te komen invallen als nodig, laat dit 

de leerkrachten van de groepen 8 (juf Gudrun en juf Zita) dan vooral weten. 

 

 

Herhaalde oproep registratie & betalingen TSO - periode april-juli 
U heeft allemaal via de Parro app per kind apart een registratie- en 

betaalverzoek ontvangen voor de registratie en/of de betaling van 

de overblijf (TSO) voor de periode van 1 april tot aan de 

zomervakantie. 

We verzoeken alle ouders dit registratieverzoek goed in te 

vullen.  

Let op: U moet dit dus ook altijd invullen als uw kind geen 

gebruikmaakt van de overblijf. 

 

 Maakt uw kind deze hele TSO periode geen gebruik van de overblijf? 
Vink dan onderaan aan “Mijn kind maakt geen gebruik van de overblijf” U hoeft dan 

natuurlijk -na deze juiste registratie- niets te betalen. 
 Maakt uw kind elke week 4 dagen per week gebruik van de overblijf? 

Dan kunt u de link ook aanklikken en vervolgens uw betaling via de Ideal betaallink 

doen. Een groot aantal ouders heeft deze betaling inmiddels gedaan. Dankuwel! 

Nog niet alle ouders hebben de TSO echter betaald. Fijn als u dit z.s.m. doet! 
 Maakt uw kind bijvoorbeeld maar 2 vaste dagen per week gebruik van de overblijf?  

Dan kunt u de dagen waarop uw kind niet naar de overblijf komt uitvinken en laat u 

de dagen waarop uw kind wel naar de overblijf gaat aangevinkt staan. U betaalt 

daarna via de Ideal betaallink de helft van het bedrag. 
 

 

Herinnering: Ouderbijdrage betalen met stadspas kind 
Als u een laag inkomen heeft en uw kind daarom een stadspas 

heeft, kan met die pas de ouderbijdrage voor dit huidige 

schooljaar betaald worden aan school. U hoeft dan als ouders zelf 

niets te betalen. De gemeente Amsterdam betaalt het geld 

rechtstreeks aan school. Maar let op: Dit doet de gemeente pas 

nadat wij hier op school de stadspas van uw kind hebben gescand. 

Meer informatie over het aanvragen van een stadspas, zie:  

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/stadspas-met-groene-stip-aanvragen/ 

 

Voor ons als school is het van belang om dit geld via de gemeente te ontvangen zodat we 

voldoende budget hebben voor de benodigde materialen bij extra activiteiten zoals 

Sinterklaas, Kerst en het Suikerfeest en voor al de andere leuke (sport)activiteiten die we van 

dit geld kunnen organiseren voor uw kind. 

Kortom: Mocht u de jaarlijkse ouderbijdrage tot op heden nog niet aan school betaald 

hebben, kom dan vooral langs met de stadspas van uw kind (of zorg dat u alsnog zelf 

betaald als u geen stadspas heeft). Willem-Jan kan de stadspas scannen voor wat betreft 

kinderen van de Narcis-Querido en Floor voor de kinderen van De Roos. Dankuwel! 

(Willem-Jan is niet aanwezig op maandag en Floor is niet aanwezig op woensdag.) 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/stadspas-met-groene-stip-aanvragen/


Eind mei laatste week EU-schoolfruit 
In de week van 31 mei t/m 4 juni krijgen de kinderen voor het laatst het gratis 

schoolfruit van het EU-schoolfruit programma. 

Vanaf maandag 7 juni is het dus van belang dat u de kinderen zelf weer elke 

schooldag voldoende fruit mee gaat geven voor het fruit eet moment in de 

klas in de ochtend. 

 

 
 

Informatie van Kind & Motoriek  

Het is tijd voor een potje bowlen! 
 

Hoe leuk is het om in de woonkamer of in de tuin een potje 

met elkaar te bowlen. We vertellen je graag hoe je dat het 

beste kan doen… 

 

Wat heb je nodig? 
- Pionnen of lege flessen 

- Een bal of pittenzak  

- Papier 

- Schaar  

- Potloden of stiften 

 

 

 

 

 

 

Hoe ga je te werk? 
1) Vouw het papier in acht vierkantjes; dit worden de kaartjes 

2) Knip de kaartjes uit 

3) Schrijf op ieder kaartje een opdrachtje voor de fijne motoriek/ schrijf motoriek. 

Bijvoorbeeld: teken de 4 geometrische figuren (vierkant, driehoek, rondje en kruis) of 

schrijf de cijfers 1 t/m 10 op.  

4) Zet de pionnen/flessen op zijn kop neer 

5) Leg bij iedere fles of pion een kaartje met een opdrachtje  

6) Vervolgens probeer je om de beurt de pionnen om te gooien. Je voert de opdracht 

op het kaartje uit wanneer de pion omvalt.  

7) Wie de meeste kaartjes heeft verzameld heeft gewonnen!  

 

Veel plezier! 

 

Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen?  

Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek 

 

http://www.facebook.com/kindenmotoriek

