
        
 
NIEUWSBRIEF 
 
Donderdag 26 april 
 
Schoolfruit 
Het schoolfruit project is weer afgelopen, helaas. Dus geef na de vakantie uw kind iedere weer dag 
weer fruit en/of groente mee als tussendoortje. Volgend hopen we weer mee te mogen doen met 
het project en we willen de ouderraad bedanken voor het uitdelen van het fruit al deze maanden! 
 
Zwemmen 2018/2019 
De kinderen die volgend jaar in unit 5 komen, kunnen weer meedoen met het naschoolse zwemmen. 
De gemeente Amsterdam verzorgt deze lessen. De organisatie en verantwoordelijkheid ligt is handen 
van de ouders, dus niet bij de school! Om die reden zoeken we weer een aantal enthousiaste ouders 
uit groep 5 (volgend schooljaar dus) die de begeleiding iedere week willen doen. Na de meivakantie 
nodigen we iedere ouder/verzorger (van nu nog unit 4) uit voor een bijeenkomst waarin we uitleggen 
wat het schoolzwemmen inhoudt.  
 
Gezond trakteren 
De Goeman Borgesiusschool wil een gezonde school zijn, dus willen we natuurlijk zo min mogelijk 
suikerproducten in de school. En het mooie is, dat dat heel goed gaat. Er wordt bijna helemaal 
suikervrij en gezond getrakteerd!!! Compliment aan alle ouders en hun kinderen. Af en toe gaat het 
even niet goed, dus dan zijn we wel streng, en geven we de traktatie weer mee naar huis. Ook de 
juffen en meester willen een gezonde traktatie trouwens. En we zijn een Waterschool, dus drinken 
we allemaal alleen maar water tijdens de gezonde tussendoortjes en middageten. 
 
Juf Jet gaat met pensioen 
Juf Jet zal na de vakantie niet op meer op school terugkomen, want ze gaat genieten van haar 
pensioen! Dat vinden we heel leuk voor Jet, maar we vinden het natuurlijk ook heel jammer en we 
zullen zeker missen. Gelukkig zal meester Eliah haar IB taken overnemen, hij heeft daar heel veel zin 
in!  
 
Meester Mart 
Meester Mart was de vervanger van juf Miranda, omdat zij een tijdje ziek was.  Na de meivakantie zal 
zij weer unit 5/6 C samen met Hayriye voor de groep staan op donder en vrijdag. Meester Mart heeft 
weer een plek gevonden op andere basisschool en we willen hem bedanken voor zijn inzet op onze 
school! 
 
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: www.goemanborgesiusschool.nl. 

 

 

http://www.goemanborgesiusschool.nl/


 

Belangrijk data:  

 Meivakantie vrijdag 27 april tot en met 11 mei, 
Pinksteren 21 mei leerlingen vrij  

 studiedag 22 mei leerlingen vrij 

 23 mei schoolreisje unit 3/4 

 24 mei schoolreisje unit 5/6 en Nieuwkomers  

 25 mei schoolreisje unit 1/2  

 studiedag 20 juni leerlingen vrij  

 schoolkamp unit 7/8 27, 28, 29 juni 

 rapportavond 3 juli  

 afscheidsavond unit 8 op 17 juli  

 laatste schooldag leerlingen, 19 juli 
 

Lentekriebels… 

Misschien heb je de eerste narcissen, hyacinten of tulpen al zien staan; de lente is 

aangebroken! Daarom dit keer een knutselwerkje om je eigen bloempot te maken! 

 

Wat heb je nodig? 

- Verschillende kleuren verf 

- Verfkwast 

- Wasknijpers 

- Bakje dat geschilderd mag worden (een strook karton voldoet 

ook) 

Hoe ga je te werk? 

Om te beginnen schilder je het bakje, met de verfkwast, in een 

kleur die je mooi vindt. Terwijl de verf van het bakje aan het 

drogen is ga je aan de slag met de wasknijpers. Kies één of 

meerdere kleuren verf uit en schilder daarmee de wasknijpers. Wanneer alle verf is 

opgedroogd zet je de wasknijpers één-voor-één op het bakje, net als op het plaatje.  

 

Je hebt nu niet alleen een prachtige bloempot, maar ook de fijne motoriek geoefend!  Nu 

alleen nog een plantje of bloem uitkiezen!  

 
Altijd op de hoogte blijven van Kind-en Motoriek en interessante speltips ontvangen? 

Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek 
 


