
        
 
Vrijdag 14 juni  
 
Update verhuizing 
Als je goed kijkt is steeds beter te zien dat de verhuizing naar de tijdelijke locatie nu snel dichterbij 
komt. Op sommige plekken staan de verhuisdozen al bijna tot aan het plafond gestapeld en er staat 
een grote container op het plein, om overbodige spullen in te gooien.  
In de tijdelijke noodset worden in de zomer aanpassingen gedaan om te starten op maandag 4 
september.  
Het nieuwe adres van de tijdelijke huisvesting is: 
Goeman Borgesiusschool 
Dr. H. Colijnstraat 78 
1067 CH Amsterdam 
 
Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd 
 
Nieuwbouw 
In grote lijnen is het ontwerp van de nieuwe school klaar en worden de komende maanden de 
puntjes op de i gezet. Het gebouw zal zo ingericht worden dat het heel goed past bij onze manier van 
werken: Slim Fit. We hopen binnenkort tekeningen van de nieuwe school te kunnen laten zien.  
Als alles volgens plan gaat is het nieuwe gebouw klaar in januari 2019. 
 
Juf Laura en en Juf Hayriye  
Zoals je misschien wel weet, zijn juf Laura en juf Hayriye al een tijdje niet op school vanwege 
zwangerschapsverlof. En na lang wachten zijn allebei bevallen van een dochter!!! 
Juf Hayriye is bevallen van Melisa op 9 mei en juf Laura is bevallen van Evi ook op 9 mei. Wij wensen 
ze veel geluk toe! 
 
Nieuwe juf in unit 3/4  
Sinds een paar weken werkt juf Irene in unit 3/4. Zij vervangt voorlopig juf Anja, die herstellende is 
van een operatie. 
 
Ouderbijeenkomsten in juni  
 

woensdag 21 juni: Thema pesten. Waarom pesten kinderen, waarom worden zij gepest, meelopers 
Rol ouders. 
Digitaal pesten 
info over de pestcoach, nieuw in de buurt. Deze bijeenkomst geef ik samen met Irena. 
 

woensdag 28 juni: Thema puberteit. Overstap basisschool/voortgezet onderwijs, gegeven door 
iemand van de GGD. 

 
 
 
 
 



 
Social Schools App 

Steeds meer ouders zijn lid van onze schoolapp! Via deze app kunnen we als school heel makkelijk 
berichten naar u toe sturen. Iedere unit/groep krijgt zijn eigen groepsapp, waarin de leerkracht 
berichtjes kan sturen naar u als dat nodig is. Mis dus niets, en word lid van onze app via onze 
website: www.goemanborgesiusschool.nl. 
 
 
Nieuws van Kind- en Motoriek 
 
De zon schijnt weer! Een goede reden om de zon ook zelf eens te tekenen. Van deze 

opdracht word je niet alleen vrolijk, maar leer je ook een goede arm- en vingersturing! 

 

 

  

Belangrijke dagen: 
 Studiedag maandag 19 juni, alle leerlingen vrij 

 Schoolkamp groep 8, 28, 29 en 30 juni 

 Laatste dag voor de leerlingen is woensdag 19 juli. De leerlingen hebben zomervakantie 

van 14.00 uur 

 Maandag 4 september start de school weer 

Benodigdheden: Wat ga je doen?  

- A4 papier  1) Pak een wit a4 papier. 

- Zwart en geel potlood 2) Teken met het gele potlood een grote cirkel op het    

     papier.  

3) Teken vervolgens met het zwarte potlood op en om   

     de gele cirkel zwarte stippen.  

4)Trek nu vanaf de zwarte stippen op de gele cirkel  

    schuine lijnen naar de andere zwarte stippen. Daar is  

     de zon!  

http://www.goemanborgesiusschool.nl/

