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Beste ouders,
Wat waren de weergoden ons goedgezind de afgelopen
periode. De knikkermarkt en de sportdag waren mede
dankzij het prachtige weer een enorm succes. Gisteren
liepen op de velden van cricketvereniging VRA in het
Amsterdamse Bos bijna alleen maar stralende kinderen. De
inzet van de ROC-sport en beweging studenten is ons goed
bevallen. Bij elk sport- of spelonderdeel werden de kinderen
goed geïnstrueerd en werd er fanatiek aangemoedigd. Er
was een fijne sfeer en van rivaliteit tussen de 1e en de 2e
Openluchtschool was de hele dag geen sprake. Kortom, we
hebben allemaal gewonnen. Vrijdag 3 juni a.s. kunnen de
ouders van de 1e en 2e Openluchtschool dit mooie
voorbeeld van de kinderen volgen tijdens het Openlucht
Open 2016 Golftoernooi.
Zoals u in de agenda hiernaast kunt zien hebben we de
komende 7 weken nog heel veel leuke evenementen op het
programma. Na het golftoernooi hebben we de sponsorloop
voor ons nieuwe schoolplein, het zomerfeest met als thema
HET WILDE WESTEN op 1 juli, het afscheid van groep 8 en
hun schoolkamp. Ook is er nog een muzikaal optreden van
de groepen 1 t/m 6 op ons schoolplein op 13 juli. Hopelijk
laat uw agenda al deze festiviteiten een beetje toe.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u ook de bezetting van de
groepen voor volgend schooljaar bekijken. Wij zijn blij dat
we onze twee invalsters Marion en Ilse ook komend
schooljaar een plek kunnen geven in ons team. Jorn zal in
verband met zijn studie -inclusief stage in het buitenland- na
de zomer nog regelmatig terugkeren als invaller.
Ik wens u namens het team een mooie laatste schoolperiode
toe.
Maud Nelissen (directeur)

Verkeersoverlast

Uit groep 7

Elke ochtend hebben buurtbewoners in de
Cliostraat en in de Rubenstraat overlast van
dubbel geparkeerde auto’s. Zelfs op de stoepen
op de hoeken van de straat wordt even snel
geparkeerd. Als school hechten we veel waarde
aan onze warme band met de buren en aan het
geven van het goede voorbeeld aan onze
leerlingen. Goed voorbeeld doet namelijk goed
volgen. We vragen u om uw kinderen zoveel
mogelijk te voet of op de fiets naar school te
brengen. Als het echt niet anders kan dan met de
auto, graag even een parkeerplaats opzoeken, al is
het een straatje verder. We hopen op minder
overlast de komende tijd!

Groep 7 is vorige week naar het Rijksmuseum
geweest. We hebben daar een rondleiding
gekregen over de middeleeuwen en daarna een
workshop gedaan. We hebben met oude inkt en
een ganzenveer op oud papier een gedicht
geschreven.

………………………….…….
Honden op het plein
Graag maken we u er nogmaals op attent dat
honden niet zijn toegestaan op het plein. Wilt u
uw hond buiten het hek laten wachten?
Bedankt!

…………………….……………
Groepsbezetting 2016-2017
Groepen 2016-2017 1e Openluchtschool
Groep Leerkrachten
A
Bregje
B
Dunja (ma, di en vrij) en Ingrid (wo en
do)
C
Annekee (ma, di en wo) en Paula (do en
vrij)
3
Irene (ma, di en vrij)en Marion (wo en
do)
4
Ellie (ma, di en wo) en Carla (wo, do en
vrij)
5
Ilse
6
Winnie
7
Jillis (ma) en Joep (di, wo, do en vrij)
8
Olga(ma, di en wo) en Barbara (do en
vrij)

Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met
zwaartekracht en bewegingsenergie. Als afsluiting
zijn we knikkerbanen gaan maken van kosteloos
materiaal. Er is geweldig hard gewerkt en er zijn
fantastisch mooie knikkerbanen uit voortgekomen.

De Band in groep 5

De nieuwe serie projectmiddagen zijn vorige week
weer begonnen, maar dit was het EHBO Junior
Diploma dat de vorige groep van juf Ingrid tijdens
de projectmiddag heeft behaald. Alle deelnemers
uit groep 5 en 6 van harte gefeliciteerd!

…………………………………
Verslag project WOII groep 6
Vandaag (21 april jl.) hebben we veel gedaan.
Zoals: we zijn naar de boekwinkel van Rossum
geweest en daar waren twee vrouwen die een
boek voorlazen over een man die vermist was
tijdens de tweede wereldoorlog. Dat boek heette
'Verdwenen in het niets' en de schrijver is Joan van
Esveld. Het is een waar gebeurd verhaal.

De band was heel leuk.
We hebben er veel van geleerd.
Ze vertelden iets over elk instrument.
Ook gingen we zingen en dat was heel leuk!
Olivier ging op het drumstel en de meester
ging op de gitaar.
Olivier kon heel goed drummen!
En de meester kon heel goed gitaar spelen.
We raden je aan om ook eens te gaan
kijken.
Groetjes, Fay en Friso, groep 5

…………………………….……
EHBO Junior diploma

We zijn ook naar het Bachplein geweest samen
met groep 7. Daar hebben we een krans gelegd bij
een standbeeld van een mevrouw die
meegeholpen heeft in het verzet. Dat monument
heeft onze school geadopteerd. Daar hebben we 1
minuut stilte gehouden en 4 kinderen hebben een
gedicht voorgedragen.

Alba en Daniël.

Podiumochtend
Op het podium stonden vanochtend katten
uit groep 4 en 1-2C. Er werden klapliedjes
gedaan en er werd viool gespeeld.

…………………………………
Knikkermarkt
Het was een zonovergoten dag. Er werden veel
nagels gelakt. Er is enthousiast onderhandeld
en aangekocht.

……………………………………
Sportdag
Prachtig weer en veel leuke sporten en spellen.
Kyra heeft veel foto’s gemaakt die hier te zien zijn:
http://myalbum.com/album/jlwoUGGhQLhS

Openlucht-sponsorloop
Op vrijdag 17 juni a.s. zullen alle leerlingen van
de 1e Openluchtschool deelnemen aan een
sponsor-run voor ons nieuwe schoolplein. Het
ontwerp van dit plein kunt u bekijken achter de
ramen van het poortgebouw. Onze leerlingen
willen hun steentje bijdragen door zoveel
mogelijk rondjes af te leggen op een parcours
op het schoolplein. Ze kunnen met hun
sponsorlijst langs familie, vrienden en buren om
zoveel mogelijk geld op te halen ten behoeve
van een groener, spannender en leuker
schoolplein. Het is handig als uw kind die dag
sportschoenen en oude kleding
draagt. (kruipen door een modderige zandbak).
De jongste groepen rennen onder schooltijd in
de ochtend. Mocht u in de gelegenheid zijn om
te komen aanmoedigen, bent u natuurlijk van
harte welkom.
De starttijden zijn als volgt:
Groep A-10.30u
Groep B- 10.45u
Groep C 11u
Groep 3- 11.15u
Groep 4- 11.30u.
De groepen 5 t/m 8 rennen in verband met de
projectmiddag na schooltijd (gelukkig hoeft er
tegen die tijd niet meer getraind te worden voor
voetbal en hockey)
De starttijden zijn:
Groep 5 -15u
Groep 6 -15.15u
Groep 7- 15.30 u
Groep 8- 15.45u
Alle ouders, broertje en zusjes mogen komen
aanmoedigen! We hopen op een mooi sportief
event en een fijne bijdrage voor ons nieuwe
schoolplein.

Inschrijving Bultenloop
Wat hebben Mastani, James, Blessy, Gayathri,
Rominie en John gemeen? Door steun van de
Emile Nieuwendijk Foundation zijn voor al deze
kinderen (hart)operaties mede mogelijk gemaakt.
En dat allemaal dankzij jullie donaties! Op de
website http://emilenieuwendijk.foundation/
staat uitgebreid beschreven welke aandoeningen
deze kinderen hadden en welke operaties nodig
waren. Ook zijn er recente updates hoe het nu
met de kinderen gaat.
Dit jaar hopen wij weer een beroep op jullie allen
te kunnen doen zodat dit waardevolle werk
voortgezet kan worden. Schrijf je dus snel in voor
één van de onderdelen van de BULTENLOOP
2016:
http://emilenieuwendijk.foundation/inschrijven/.
Of het nu is voor de 6,5km of 12,5km
hardloopwedstrijd, de 125km fietsen, het 12,5km
wandelen, de Mickey Mouse loop of alleen voor
de BBQ, alle bijbehorende donaties zijn zeer
welkom!
Dus veel dank namens de kinderen!

