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Met in dit nummer:  resultaat VIP-avond, oproep uit de Oudervereniging,
groep 3 en 4 naar de bibliotheek, bericht van de OKA en meer...

Kort nieuws
● Na de herfstvakantie mogen alleen de kleuters weer door 1 ouder naar de klas

gebracht worden. Het ophalen van de kleutergroepen zal ook weer voor de
school plaatsvinden. De groepen 3 en 4 kunnen nog steeds in
het park opgehaald worden.

● Vanaf 15 november ontvangen wij dankzij financiering van de
Europese Unie 20 weken lang iedere week 3 porties groente en
fruit voor alle leerlingen.

Resultaat VIP-avond bij IJburg Boeken
Er was een fantastische opkomst bij de VIP avond van IJburg Boeken! De bonnen van deze
avond zijn geteld en het bedrag van de verkoop kinderboeken was maar liefst €864,39!
Dat betekent dat Het Podium nu al voor €175 aan kinderboeken voor de
schoolmediatheek mag uitzoeken. Maar u kunt nog steeds bonnen inleveren, deze
tellen nog mee voor het uiteindelijke bedrag. Na de herfstvakantie maken we het
eindbedrag bekend.

Nieuws uit de Onderbouw:
De groepen 3, 3/4 en 4 gaan volgende week naar de OBA voor een voorstelling in het
kader van de Kinderboekenweek. Ze gaan daar naar de theatervoorstelling Het
mysterie van de Grote Mensen. Wat word jij als je groot bent? Dokter, stratenmaker,
uitvinder of bakker? Eén ding is zeker, we worden allemaal volwassen! Toch? De één
verzamelt voetbalplaatjes, de ander schelpen. Maar Jo (7) heeft een andere fascinatie:
hij verzamelt volwassenen en stopt ze in een schoenendoos. Door ze te begluren
probeert hij al hun geheimen te ontrafelen. Wat doen je ouders als jij slaapt? En waar
blijven overblijfmoeders na het overblijven?

Ook bij de kleuters hebben we het over wat je wilt
later  worden. Sommige kinderen willen
politieagent worden of voetballer, maar er zijn
ook kinderen die prinses willen worden. We
hebben de letter 'b' van beroep geleerd. De
huishoek is een vliegtuig geworden en we spelen
dat we piloot zijn of grondpersoneel of
steward(ess). We hebben een eigen paspoort
gemaakt met naam, leeftijd en oogkleur die we
kunnen gebruiken als we met het vliegtuig gaan.
Er zijn ook echte politieagenten op bezoek
geweest.

Beeldende Vorming van start!
De lessen Beeldende Vorming door de vakdocenten van De
Rode Loper zijn begonnen! Per 4 weken werken er steeds halve
groepen aan een mooi kunstwerk. We krijgen nu al
enthousiaste reacties van de kinderen over deze lessen.



Bericht van de Ouder-Kindadviseur
Er start binnenkort een nieuwe KIES-training. KIES
biedt Kinderen In Een Scheiding de kans om in een
veilige omgeving te vertellen over wat zij meemaken nu
hun ouders uit elkaar zijn. KIES helpt kinderen om te
leren kiezen voor henzelf, de scheiding is hen immers

overkomen. KIES geeft kinderen een eigen ruimte en plek om in een veilige omgeving
samen met andere kinderen stil te staan bij alles wat de scheiding met zich heeft
meegebracht en wat ze misschien nog steeds meemaken. KIES is geen therapie, het is
coaching van kinderen. Het maakt een kind sterker. Vaak hebben kinderen vragen,
zorgen en wensen. Bij KIES kunnen kinderen ongestoord praten en vertellen, zonder
rekening hoeven te houden met de gevoelens van hun ouders. Het (h)erkennen van
gevoelens en soortgelijke ervaringen bij hun groepsgenoten sterkt kinderen.
Kort of lang geleden uit elkaar? Dit maakt niet uit, KIES is een laagdrempelige training
voor alle kinderen die een scheiding van hun ouders meegemaakt hebben, of op dit
moment meemaken. Na KIES hebben kinderen geleerd hun gedachten te verwoorden.
Ze kunnen beter vertellen waar ze zich zorgen over maken of wat ze niet begrijpen.

Woensdag 3 november start de KIES training in Oost. Locatie: OKT Kramatplantsoen
101. Aanvang: 15.30u-16.55u. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen deelnemen. Het
zijn 6 bijeenkomsten, wekelijks. Maximaal 9 kinderen kunnen deelnemen aan KIES.
Inschrijven kan tot uiterlijk 20 oktober a.s. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt
uw kind(eren) digitaal inschrijven op www.kiesamsterdam.nl. Eveneens kunt u het
deelnameformulier opvragen bij de Ouder- en kindadviseur van uw school. Voor
inhoudelijke vragen kunt u zich richten tot KIES-coach Saskia Klein
(info@kiesamsterdam.nl). Het ondertekende deelnameformulier kunt u mailen naar
bovenstaand mailadres. Op de website kiesamsterdam.nl is meer te lezen over KIES

Bericht uit de Oudervereniging (OV)
Hallo allemaal,
Mijn naam is Susan Vermeulen. Ik ben de moeder van Isa-Beau (groep 4) en Philip
(groep ½B). Sinds 2020 ben ik betrokken bij de oudervereniging. Het is leuk om mee te
mogen denken en het mede organiseren van alle festiviteiten die op school
plaatsvinden. Zeker wanneer je ziet dat alle kinderen hier enorm van genieten. Zo zijn
wij onder andere betrokken bij de Sinterklaasviering, Kerst, Lente-ontbijt/Pasen en het
eindfeest. Extra hulp is altijd van harte welkom! Sluit jij je ook aan?
Aanmelden kan via ov@abbshetpodium.nl, de groepsleerkracht of via een van de
andere OV-ouders.

Tot slot nog enkele belangrijke data voor in uw agenda…
Belangrijke data

12 oktober Groepen 3 en 4 naar OBA

13 okt. Afsluiting Kinderboekenweek

14 en 15 okt Studiedagen, kinderen vrij

16 t/m 24 okt. Herfstvakantie

26 oktober Herfstwandeling kleuters

28 oktober Boekenmarkt op Het Podium
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