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Met in dit nummer:  schoolvakanties volgend schooljaar, klaar-overs
gezocht, een goed doel, technieklessen en wist je dat….

Van de directie
De landelijke schoolvakanties voor het volgend schooljaar 2022-2023 zijn
vastgesteld en goedgekeurd door de MR.

● Herfstvakantie: 15 oktober t/m 23 oktober 2022
● Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
● Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023
● Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023
● Zomervakantie: 22 juli t/m 3 september 2023

Er komen nog extra vrije dagen bij voor studiedagen en roostervrije dagen.
Deze worden in mei vastgesteld en worden daarna opgenomen in de
jaarkalender voor schooljaar 2022-2023. Deze jaarkalender ontvangen jullie
zodra hij compleet is.

Nieuws uit de Onderbouw
Deze week is het thema De Ruimte gestart in groep 1 en 2. We
hopen heel erg dat Artis weer opengaat want we hebben in
februari een bezoek aan het Planetarium gepland! Als alles
doorgaat gaat groep 1/2B op 7 februari en groep 1/2B op 10
februari. Dus we gaan heel hard duimen!

Klaar-over gezocht!
Het klaar-over team heeft versterking nodig. We zijn
op zoek naar een ouder die samen met twee
kinderen wil helpen om iedereen veilig te laten
oversteken. Het gaat om slechts één keer in de twee
weken (liefst maandagochtend) van 8.15 -8.30 uur.
Aanmelden bij Eveline ebuttinger@hotmail.com

Proeflessen bij de Muziekschool
We zijn heel blij dat de live lessen van de Muziekschool weer op
school kunnen plaatsvinden. De Muziekschool biedt ook buiten
schooltijd leuke muzieklessen aan.. Op zondag 30 januari, van 11
tot 14 uur, kunnen kinderen verschillende muziekinstrumenten
en/of een zangles uitproberen. Deze proeflessen zijn helemaal
gratis en ieder kind tussen 7 en 12 jaar is welkom. Om het zo
corona-proof mogelijk te houden zijn de lessen in groepjes van
maximaal 2 kinderen. En er mag één ouder mee, mits die een
QR-code heeft. Meer informatie over deze Instrumenten Uitprobeerdag en het
aanmeldformulier staan op de website van de muziekschool
https://www.muziekschoolamsterdam.nl/evenementpaginas/instrumentenuitpr
obeerdag-2022
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Cato (groep 8A) gaat schaatsen voor het goede doel
Het goede doel – Skate4AIR
Skate4AIR verlegt grenzen! Op het ijs én daarbuiten.
Skate4AIR ondersteunt baanbrekend wetenschappelijk
onderzoek tegen taaislijmziekte ter verwezenlijking
van de droom: genezing! Cato wil helpen hiermee en
heeft zich afgelopen september samen met haar
vader (Gijs) ingeschreven om samen 200 km te
schaatsen in Oostenrijk. Samen hebben ze een eigen
actiepagina voor donaties.
De Alternatieve Elfstedentocht
Voor Skate4AIR begon het ooit allemaal met het organiseren van uitdagende
schaatstochten. Unieke, compleet verzorgde ervaringen, waar deelnemers
grenzen verleggen. Zoals mensen met taaislijmziekte dat dagelijks doen. Iedere
winter met de Skate4AIR-familie naar Oostenrijk voor de Skate4AIR Classic: het
schaatsen van de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Wat een
succes en enthousiasme! Hier een impressie.

Ingehaald door de realiteit
Genoodzaakt door het coronavirus gaat het o�ciële evenement in Oostenrijk
niet door en zoekt Cato nu naar alternatieven om zich samen met haar vader
in te zetten voor het goede doel. De noodzaak om geld op te halen voor
onderzoek tegen taaislijmziekte is nog net zo belangrijk!
Flexibiliteit en creativiteit leiden tot bewegen. En bewegen kunnen we allemaal!
Er bestaat nu Move4AIR, een veilig alternatief dicht(er) bij huis de gezamenlijke
strijd tegen taaislijmziekte voort te zetten. Als deelnemer en/of supporter van
Cato ga je de strijd aan; thuis of op school, samen of alleen, sporten voor jezelf
én voor onderzoek tegen taaislijmziekte. Met iedere kilometer en activiteit
komt Cato dichter bij haar doel!
Het doel van Cato – help je mee?
Cato en Gijs gaan 28 januari vanaf 07:30 u 200 rondjes schaatsen op de Jaap
Eden baan in Amsterdam. Als je wil supporten kan dat via de donatiepagina.
Tot snel, Cato en Gijs

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

Instagram: @abbs_het_podium
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Wist je dat…….
● Er in groep 6 kinderen zitten die Cito’s maken leuk vinden en er zich op

verheugen uitgedaagd te worden.
● De spreekbeurten in groep 6 erg boeiend zijn: van Ajax tot Oceanen, van

Anne Frank tot Dubai.
● We erg veel leren van bijna iedere dag Jeugdjournaal kijken.
● De kinderen die in Plannex werken ook Spaans leren.
● We het kerstontbijt net zo leuk en gezellig vonden als

het kerstdiner en dat er net zoveel optredens waren.
● We dit jaar twee keer op schoolreis gaan.
● We in de loop van het voorjaar weer een ouderavond

zullen organiseren waarin we ook heel graag willen
horen wat ouders graag zien gebeuren.

● De leerkrachten tijdens de eerste week van de vakantie
nog even hard aan de slag gaan met een gezamenlijke
studiedag, met verwerken van de Cito-uitslagen, schrijven van rapporten
en voorbereiden van de KOL-gesprekken.

Technieklessen in groep 3, 3/4 en 4.

Zes weken lang hebben de groep 3, 3/4 en 4 techniekles op vrijdag.

Tot slot nog belangrijke data voor in uw agenda…

AGENDA

Vanaf 31 januari Schooladvies groep 8

14 februari Studiedag, alle kinderen vrij

15 t/m 18 februari Roostervrij, alle kinderen vrij

19 t/m 27 februari Voorjaarsvakantie

28 februari Alle kinderen weer naar school

Vanaf 28 februari KOL rapportgesprekken


