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Een heerlijk schoolreisje!
Afgelopen maandag hebben we met de groepen 1 t/m 7 een
heerlijk schoolreisje gehad naar de Linnaeushof.
Een bijzondere dag want door de corona-maatregelen was
het lang geleden én we gingen met (bijna) alle groepen
tegelijk. Een echt schoolreisje dus. Drie volle bussen
vertrokken om 9 uur met blije kinderen en leerkrachten
richting Europa’s grootste speeltuin en na een dag lekker

samen spelen, friet, ijs en lekker weer kwam iedereen moe maar voldaan weer thuis.  En
het goede nieuws is dat we in het voorjaar nóg een keer op schoolreis gaan!

Nieuws uit de kleuterbouw
Bij de kleuters zijn we bezig met elkaar leren kennen. We hebben het over gevoelens
aan de hand van het het prentenboek ‘Het kleurenmonster' Deze kleurenmonsters zie
je ook in de vitrine bij de entree staan. Neem eens een kijkje!

Afscheid van juf Mieneke
juf Mieneke heeft Het Podium verlaten voor een mooie nieuwe uitdaging. We gaan haar
heel erg missen maar wensen haar natuurlijk het allerbeste en een mooie tijd in het
Voortgezet Onderwijs. Ze neemt hieronder zelf nog even afscheid.

Beste ouders,
Afgelopen dinsdag heb ik afscheid genomen van het Podium.
Na ruim 10 jaar is dat een stap. Ik heb in die jaren veel geleerd. Te veel om op te
noemen :) Ik ben trots op hoe we als school met de Kanjertraining werken. Ook
ben ik trots op de leerlingenraad. In de herfstvakantie komt er eindelijk een
zebrapad.
Voor mij is het tijd voor een hele nieuwe uitdaging in het VO.
Ik wens alle kinderen en ouders van het Podium nog vele leerzame jaren.
Geniet van het moois!
Tot ooit, Mieneke

Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil’ Feestelijke opening 20 september
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in
tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt.
Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden.
Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres,
voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke
bron om over beroepen na te denken of te fantaseren.
Maandag 20 september openen we de Kinderboekenweek
feestelijk en alle kinderen mogen verkleed komen, als
brandweerman, piloot, model of welk beroep dan ook. En
misschien hebben de kinderen er ook nog een leuk boek bij?



VIP Boekenavond bij IJburg Boeken voor ouders van Het Podium
IJburg Boeken wil graag samen met u het lezen bij kinderen stimuleren. Daarom
organiseren ze ook dit jaar tijdens de Kinderboekenweek de schoolactie “Sparen
voor je schoolbieb”. Een fantastische manier voor ons de schoolbieb uit te breiden!

Normaal gesproken organiseren we samen met IJburg
Boeken een boekenmarkt op school. Door corona zijn dit
soort evenementen (logischerwijs) moeilijk te organiseren.
In de Kinderboekenweek biedt IJburg Boeken daarom de
mogelijkheid om na sluitingstijd voor ouders en kinderen
een exclusief bezoek aan de winkel te brengen. Op
woensdag 6 oktober tussen 18.00 en 19.00 uur zijn ze
uitsluitend voor onze school geopend. Kinderen krijgen
dan de gelegenheid om in onder het genot van limonade

en wat lekkers kinderboeken uit te zoeken.
Doel hiervan is, om GRATIS boeken voor de schoolbibliotheek bij elkaar te sparen. Alle
kinderboeken die worden gekocht tijdens de VIP-avond tellen mee voor het
totaalbedrag. 20% van het totaalbedrag doneert IJburg Boeken aan de schoolbieb.
Ook kinderboeken die tijdens de Kinderboekenweek tijdens normale openingstijden in
de winkel worden aangeschaft, tellen mee voor het totaalbedrag.

Dansen en zingen met de Kinderboekenweek...
Ook dit jaar weer een swingend liedje van Kinderen voor Kinderen!

Het liedje gaat erover dat je alles kan worden wat je wil, dus fantaseer erop los!
Van piloot, superheld of vlogger tot atleet of chau�euse. Alles kan en alles mag, want je
bent pas écht wat geworden als je bent wie je bent.

Kijk voor de clip, de dansmoves en de tekst op...
https://www.zapp.nl/programmas/kinderen-voor-kinderen

Belangrijke data

20 sept. Start Kinderboekenweek

Week van 27 sept KOL gesprekken

6 okt. VIP avond IJburg Boeken

13 okt. Afsluiting Kinderboekenweek

14 en 15 okt. Studiedagen, kinderen vrij

16 t/m 24 okt. Herfstvakantie

25 okt. Weer naar school

https://www.zapp.nl/programmas/kinderen-voor-kinderen

