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Met in dit nummer: afsluiting van de Kunstweken, de Grote Rekendag,
oproep Zomergastjes en meer…..

Van de Directie
Beste ouders,
Het verslag van de ouderavond en
de formatie na de meivakantie is
deze week met jullie gedeeld. Ik
wilde daarmee niet wachten tot
deze nieuwsbrief. Ik kijk met plezier
terug op mijn eerste weken op Het
Podium. Er gebeurt veel en het is
best intensief, maar het is prettig
om met dit team samen te werken
en aan de slag te zijn. Ook de
contacten met de leerlingen en

ouders ervaar ik als prettig. Ik vind
het ook heel fijn dat ouders de
school weer in kunnen komen en de
ouderavond heb ik als prettig en
verbindende ervaren.
Nu gaan we genieten van een
welverdiende meivakantie. Ik hoop
van harte dat jullie daar ook van
kunnen genieten en we zien
iedereen hopelijk gezond en wel
weer terug op 9 mei.

De Grote Rekendag
Woensdag 6 april vond op school De
grote rekendag plaats. Dit jaar met als
thema Bouwavonturen. Van groep 1 t/m
8 werd er de hele ochtend gerekend.
Het was voor de leerlingen erg leuk om
onderzoekend en klassenoverstijgend
bezig te zijn. De beroepen bouwvakker

en architect spraken tot de verbeelding.
Er werden kamers en Tiny houses ontworpen en
gebouwd met Lego en Kaplan, gezaagd en met
meetlinten gewerkt. Op papier en met een
chromebook werd er stilgestaan bij
plattegronden, schaalverdeling en ruimtelijke
vormen. De leerlingen gingen van het ene lokaal
naar het andere en kregen daar workshops.
Leren door (samen) te doen, het was een groot succes!

Afsluiting van de Kunstweken

We hebben het thema Uit de Kunst stijlvol afgesloten. De rode
loper ging uit en er waren eindelijk weer ouders welkom op school
om alle kunstwerken te bekijken. De opkomst was fantastisch!!



Rugzakjes voor Oekraïne opgehaald.
Op vrijdag 8 april zijn de rugzakken
opgehaald. We hebben een fantastisch
resultaat bereikt van bijna 70 rugzakken
waar we dus heel veel kinderen blij mee
kunnen maken. Heel erg bedankt
allemaal!

Nieuws uit de groepen
De groepen 3, 3/4 en 4 zijn naar het Van Gogh Museum
geweest, daar hebben ze een interactieve rondleiding
gehad. Ze hebben een aantal bekende werken van Vincent
van Gogh bekeken en ze hebben een mooie pentekening
met inkt en een kroontjespen gemaakt.

Groep 6/7 en groep 7 hebben samen met
het Natuur & Milieu Educatiecentrum
wateronderzoek gedaan. Ze zijn in twee
groepen uiteen gegaan en hebben
verschillende onderzoeken gedaan. Bij het
onderzoek naar waterkwaliteit hebben ze
verschillende dingen gemeten.Zoals
temperatuur van het water en omgeving,
zuurtegraad en geur. De andere groep
onderzocht hoeveel diertjes er te vinden waren in het water.
Conclusie: het water in het IJ is van goede kwaliteit

In de groepen 8 kwam de politie op bezoek voor een gastles.
Eskaline uit groep 8B schreef er een verslag over:
Politie langsgekomen

Laatst kwam de politie langs in mijn klas. Dat was best

indrukwekkend natuurlijk, want het gebeurt niet elke dag.

Ze hadden het eigenlijk over hele andere onderwerpen dan

ik en de klas hadden verwacht. Het ging namelijk meer

over respect voor anderen en voor jezelf. Zo gingen we het

hebben over onder andere pesten en meningen. We konden onze eigen verhalen

kwijt, maar hoorden ook die van anderen, we lazen bijvoorbeeld een brief over

een jongen die afscheid nam van zijn ouders; Daarmee bedoel ik dat hij een

einde heeft gemaakt aan zijn leven, omdat hij zo veel getreiterd en gepest

werd, maar er was ook iemand die een moeilijke jeugd had en daardoor

weggelopen is van huis en aan de drugs is gegaan. Zij was ook echt bij ons in de

klas.



Ouder-kind contactpersoon

Onze ouder-kind contactpersoon Eva Schouten
houdt weer live een inloopspreekuur op school.
Om de twee weken is zij er op woensdag van 8.30 tot
9.30.. Ze zit dan op de tweede verdieping in het

administratie kantoor. Je kan bij haar terecht met allerlei vragen.
Op woensdag 11 mei zal zij bij de deur staan dus dan kan je haar direct
aanspreken. Mocht je niet weten waar ze te vinden is, vraag het dan even aan
Elena, zij wijst de dan de weg. De data dat Eva op school is, zijn 11 en 25 mei, 8
juni, 22 juni en 6 juli

OPROEP: Zomergastjes zoeken vakantiegastouders en -gezinnen,

De problematiek van vluchtelingen is met de inval
van Poetin in de Oekraïne actueler dan we ons ooit
hadden kunnen voorstellen.We hopen dat deze
oorlog gauw voorbij zal zijn en dat de gevluchte
moeders en kinderen snel terug kunnen naar hun
eigen plek.

Zomergastjes doet ook deze zomer weer hun best
om de kinderen die hier onder moeilijke

omstandigheden naar toe zijn gekomen een leuke vakantie ervaring mee te
geven. De kinderen die als Zomergastje gaan logeren worden geselecteerd
door de Bataviaschool, een speciale nieuwkomers-school in Amsterdam Oost.
Het zijn de kinderen die het het hardst nodig hebben. Voor het zomergastje en
ook voor jezelf is het een onvergetelijke ervaring.

Als gastouders ben je vrij om zelf de dagen met je gastje te plannen, dat kan
aaneengesloten zijn, maar het kunnen ook 5 losse dagen zijn. Naast de
periode kan je ook aangeven of je plek hebt voor een jongen of een meisje,
leeftijd, één of twee kinderen.  We vragen je om een nieuw Nederlands kind (6 -11
jaar) een mooie vakantie ervaring te geven, maak jouw zomergastje blij met 5
onvergetelijke logeerdagen.  We roepen ook op om in je omgeving op zoek te
gaan naar mensen die mee willen doen. En denk dan niet alleen aan gezinnen,
want kinderen uit een grote familie vinden het bijvoorbeeld heerlijk om bij een
surrogaat opa en oma te verblijven. En wat ook gebeurt is dat 2 buurvrouwen
allebei een kind te logeren hebben en samen uitstapjes maken. Er is altijd een
match te maken!

Kijk op onze website, en meld je aan, óf neem contact op voor meer informatie,
www.zomergastje.nl spelen en leren voor kinderen die niet op vakantie gaan.
Bellen kan ook 06 55 180760, of mail joanne.alting@gmail.com.

http://www.zomergastje.nl/
mailto:joanne.alting@gmail.com


De Avond4daagse Ijburg en Zeeburg staat gepland op Dinsdag 31 mei tot en met
vrijdag 3 juni 2022

De Avond4daagse mag dit jaar weer plaatsvinden en daar verheugen wij ons zeer op. Dit kan alleen
met vrijwilligers. De stichting is nog dringend op zoek naar vrijwilligers. Zonder verkeersregelaars en
EHBO’ers (3 a 4 personen per dag), kan de Avond4daagse NIET door gaan. Wie kan ons helpen om de
Avond4daagse door te laten gaan?

De Avond4daagse is een leuk en gezellig wandelevenement, waarbij de deelnemers iedere avond een
afstand van 5 of 10 km. wandelen. De wandelroutes variëren iedere dag. Jong en oud kunnen lekker
genieten van een stevige wandeling in de mooie omgeving en gezellige sfeer.

Kom lekker in beweging met familie, kinderen, opa en oma, buren, vrienden, collega’s. 
Na vier wandelingen en een hoop beweegplezier ontvang je de enige echte Avond4daagse medaille.

Hoe werkt het?

Aanmelden en betalen is mogelijk vanaf 2 mei-  27 mei via www.avond4daagseijburg.nl.

Kosten zijn €6,50 p.p.

Starttijden
De 10 km start de eerste 3 dagen om 18.00 uur en de 5 km om 18.15 uur.

Echter, op de vrijdag, start de 10 km een kwartier eerder (17.45 uur), zodat alle wandelaars ongeveer
tegelijk finishen op het veld en samen kunnen genieten van het eindfeest.

De start en finish is in het Diemerpark achter de hockeyclub.
Kom met de fiets! Parkeren is zeer beperkt .

Heb je nog vragen?  Neem dan contact met ons op via info@avondvierdaagseijburg.nl.

Of wellicht staat jouw antwoord bij de www.avond4daagseijburg.nl/veelgestelde-vragen/

Wij wensen jullie allemaal heel veel wandelplezier met deze Home Edition van de Avond4Daagse
IJburg!
 
Avond4daagseijburg.nl

http://www.avond4daagseijburg.nl
mailto:info@avondvierdaagseijburg.nl


AGENDA

23 april t/m 8 mei Meivakantie

9 mei alle kinderen weer naar school

16 en 17 mei Schoolfotograaf

20 mei Schoolreisje gr 1 t/m 8

26 en 27 mei hemelvaart, alle kinderen vrij

6 en 7 juni Pinksteren en Studiedag
Alle kinderen vrij

Volg Het Podium……
https://www.facebook.com/ABBSHetPodium

Instagram: @abbs_het_podium

https://www.facebook.com/ABBSHetPodium

