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Kalender komende weken
14-3-2019

om15:15 uur informatie over de
schoolreis groepen 3-4 voor de
ouders

27-3-2019
do 28-3-19

studiedag team, kinderen vrij
8.45 - 9.15 uur inloopochtend
groepen 3 en 4

Volgende nieuwsbrief: 25 maart 2019

Week van de Lentekriebels 18 t/m 22 maart
De Week van de Lentekriebels is een nationale
projectweek waarbij in het basisonderwijs een
hele week relationele en seksuele voorlichting
gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema
centraal. Dit jaar is dat het thema:
‘Ik wil het weten – heb je me alles al verteld?’.
Het is een breed thema dat aansluit op de
nieuwsgierigheid van kinderen. Het gaat over
informatie op het gebied van relaties en
seksualiteit waar kinderen vragen over hebben.
Het doel is om kinderen de juiste informatie en
vaardigheden mee te geven voor een gezonde
seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en
belevingswereld en hen helpt om op een latere
leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken.
Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al
aandacht is voor relationele en seksuele vorming,
jongeren juist later beginnen met seks,
verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn.
Iedere groep krijgt tijdens de Week van de
Lentekriebels les over relaties en seksualiteit,
(veelal uit het lespakket Kriebels in je Buik) of doet
een andere activiteit zoals gedichten maken,
knutselen, een boerderijbezoek etc.
Benieuwd hoe zo’n les Kriebels in je Buik eruit
ziet? Je kunt meer informatie vinden op de
website www.seksuelevorming.nl

Nieuwe groep tutoren van start
Uit de groepen 6 7 & 8 zijn er tutoren
aangewezen, die een aantal momenten per

week kinderen helpen uit de groepen 3 en 4 op
het gebied van lezen, en de groepen 1 & 2 helpen
met een spelactiviteit. Eerst krijgen de tutoren een
instructie en hierna gaan zij van start.
Het is mooi te zien hoe serieus de tutoren hun
taak nemen, hoe de jongere kinderen makkelijk
meegaan met hun tutor en hoe zij ook op andere
momenten glimmend van trots hun tutor gedag
zeggen!

Nieuws over de interne contactpersonen
Om te kunnen leren en werken moeten kinderen
en volwassenen zich veilig voelen op school.
Daarom heeft iedere school een sociaal
veiligheidsplan. Onderdeel van dit plan is het
aanstellen van een of meer ‘interne
contactpersonen’.
Een interne contactpersoon is iemand met wie je
kunt praten over eventuele problemen. De interne
contactpersoon kan je bijstaan. Je kunt je verhaal
vertellen en steun krijgen bij het vinden van een
oplossing. Zij of hij luistert, helpt je zelf
oplossingen te vinden voor het probleem of
anders de juiste klachtroute te volgen of stappen
te zetten.
Er zijn vier interne contactpersonen bij ons op
school. De Theo Thijssenschool heeft er voor
gekozen om een ouder te benoemen als interne
contactpersonen voor de ouders, een leerkracht
als interne contactpersoon voor de leerkrachten
en voor alle kinderen zijn twee bekende en
vertrouwde leerkrachten als interne
contactpersoon voor de kinderen benoemd.
De interne contactpersonen voor de kinderen:
Lieselot Moed (lieselot@ttsa.nl) en
Younes Jabboury (younes@ttsa.nl)
De kinderen kunnen ook een briefje in één van de
twee nieuwe rode brievenbussen doen.
De interne contactpersonen voor de ouders:
Katja van Oirschot
(katjavanoirschot@hotmail.com) /06-281 279 86)
De interne contactpersoon voor de leerkrachten:
Karin Borst (karin.borst@ttsa.nl)
Meer informatie op onze website: www.ttsa.nl
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Nieuws uit de groepen 1 en 2
Afgelopen week zijn we in brandschoon geboende
lokalen (met dank aan alle poetsouders!) gestart
met het nieuwe thema: wilde dieren.
Het is duidelijk dat dit bij iedereen tot de
verbeelding spreekt. Er komen speelgoed dieren
mee naar school en mooie thema boeken. Daar
zijn we heel blij mee.
Met wilde dieren kun je alle kanten op.Je kunt
slangen tellen, aap stempelen, kooien bouwen,
giraffen meten, en olifanten knutselen. En als je
de manen van een leeuw tekent, is dat een
voorbereidende schrijfoefening. En natuurlijk kom
je te weten wat bijvoorbeeld een zeeleeuw eet, en
waar kangoeroes wonen.
Het thema wordt afgesloten met een bezoek aan
Artis op 17 april.
Voor die tijd gaan we met de kleuters nog naar
een muziekvoorstelling in het concertgebouw, en
onder leiding van een kunstenaar tekeningen van
dieren zeefdrukken.

leuke driedaagse kamp inhoudt. De bijeenkomst
start om 15.15 uur en is in het lokaal van
Clementijn en Irma op de eerste verdieping. Ook
de kinderen van groep 3 worden binnenkort op de
hoogte gebracht over wat en hoe Groet is. Ze
krijgen van de leerlingen van groep 4 te horen hoe
leuk het in Groet is en wat je tijdens dit kamp
allemaal meemaakt. Ook kunnen de kinderen van
groep 3 vragen stellen aan de kinderen van groep
4. We hopen zo dat de schoolreis voor de
leerlingen van groep 3 dan iets minder spannend
wordt en dat de voorpret voor iedereen volop kan
beginnen.
Omdat schoolreisjes geld kosten, nogmaals het
vriendelijke verzoek om het bedrag van €62,50 te
betalen, mocht dit nog niet zijn gebeurd. De
bankrekening waarop dit bedrag kan worden
gestort is NL94 RABO 0136843247 ten name van
de Theo Thijssenschool Amsterdam, onder
vermelding van naam en groep van uw kind.
Spelling in groep 4
Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen dagelijks
spellingonderwijs uit de methode Staal. Deze
methode koppelt de spellingregels aan
genummerde categorieën met bijbehorende
pictogrammen. Categorie nummer 1 wordt begin
groep 4 aangeboden: het “hakwoord” (“Ik schrijf
het woord zoals ik het hoor”; bijvoorbeeld soep). In
totaal worden in groep 4 twaalf categorieën
geleerd. Met het achtervoegsel hebben de
groepen 4 onlangs deze reeks van twaalf voor dit
schooljaar afgesloten. Nu komt het erop aan de
geleerde regels goed toe te passen tijdens de
dictees en andere schrijfopdrachten. In groep 5
wordt de reeks categorieën vervolgd met nummer
13 (het “kilowoord”), om in groep 8 te eindigen met
nummer 34, het Latijns voorvoegsel.

Nieuws uit de groepen 3 en 4
Schoolreis naar Groet

Over drie weken gaat de eerste groep op
schoolreis naar Groet. Op donderdag 14 maart is
er daarom een informatieve bijeenkomst voor
ouders die graag meer willen weten over wat dit
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Nieuws uit de groepen 5 en 6
We zijn aan een nieuw Blink thema begonnen:
‘klimaatkenners’. We gaan ons verdiepen in kleine
oplossingen voor het actuele probleem rondom
het klimaat. We zullen dit thema afsluiten met een
kleine klimaattop in de eigen groep.

Nieuws over beeldende vorming
De leerlingen van groep 6 hebben de afgelopen
weken gewerkt aan het thema: Dit wil ik zeggen!

Komende week staat er weer een tafel tempo
toets gepland. Wij vinden de keersommen erg
belangrijk omdat ze altijd terug blijven komen. In
de groepen 5 zijn de deelsommen inmiddels
aangeboden en daarbij komen die keersommen
goed van pas. We blijven dus oefenen. Thuis
oefenen is ook belangrijk!
We hebben een druk programma gehad de
afgelopen weken:
Twee weken geleden hebben we met alle groepen
5/6 geschaatst. Met de tram zijn we naar de Jaap
Edenbaan gegaan. Veel kinderen kunnen al heel
goed schaatsen hebben wij gezien. Sommigen
hadden vrijwel nog nooit geschaatst. Het was leuk
om te zien dat aan het einde iedereen een kleine
Sven Kramer /Irene Wüst in zich had. Wat een
doorzettingsvermogen!
Afgelopen week hebben alle groepen een bezoek
gebracht aan theater de Krakeling. We zagen de
voorstelling ‘Ishi’. Van te voren en na afloop
hebben wij theaterlessen gevolgd die verzorgd
werden door iemand van de Krakeling.

Nieuws uit de groepen 7 en 8
In de groepen 8 hebben alle leerlingen hun advies
voor het VO gekregen. Tot en met 15 maart
kunnen ze zich aanmelden bij de middelbare
school van hun eerste keuze. Ze hebben vorige
week een boekje meegekregen met informatie
over de CITO eindtoets.
We zijn ook weer begonnen aan een nieuw thema
voor Blink. De groepen 7 gaan zich bezig houden
met "Oorlog en Vrede". Ze leren over de Tweede
Wereldoorlog en gaan in hun onderzoek op zoek
naar een andere conflictsituatie ergens op de
wereld. De oorzaken van het conflict worden
uitgezocht en de leerlingen schrijven een voorstel
voor de Vredesraad. In de Vredesraad zitten alle
leerlingen van de klas. In groep 8 is vorig jaar al
veel tijd besteed aan WO 2 en daarom hebben de
leerkrachten ervoor gekozen het thema
"Waanzinnige experimenten" te gaan behandelen.
Hierin zullen veel experimenten worden gedaan
die de leerlingen meer zullen leren over
natuurkundige en scheikundige zaken. Dit doen
we allemaal in schone lokalen want we hebben in
onze bouw veel hulp gehad van ouders bij de
Grote Voorjaars Schoonmaak. Dank hiervoor.

Typografische poster van groep 6

De leerlingen van groep 7 en 8 hebben de
afgelopen weken gewerkt aan kunstwerk in
ijzerdraad en was, geïnspireerd op het werk van
Giacometti.

Beelden door groep 7/8

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 starten deze
week met een nieuw thema!
De leerlingen van groep 6 gaan aan de slag met
het thema Picasso.
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan aan de slag
met het thema fantastische experimenten in de
kunst. We bespreken conceptuele kunst en de
leerlingen werken zelf aan een eigen concept.
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Verkeersoverlast
Ondanks de afspraken met de gemeente en het
paaltje, komen er toch nog gevaarlijke situaties
voor rondom de school. Zoals bijvoorbeeld een
vuilniswagen die tijdens de start van de school
door de Tuinstraat wil. De school meldt deze
situaties altijd bij de gemeente. Ook ouders
kunnen melding maken van gevaarlijke situaties.
Meld dit alsjeblieft bij de gemeente. Dit kan door te
bellen met 14020 of door een formulier in te vullen

Nieuws van de NSA

https://meldingen.amsterdam.nl/incident/beschrijf

Prikvilt Animatie groep 3-4-5, drie plaatsen vrij
In deze workshop komen een oude en een nieuwe
techniek samen, namelijk het prikvilten en
stopmotion-animatie. Je kiest een eenvoudig
sprookje of verzint zelf een verhaal om een filmpje
van te maken. Met gekleurde wol en speciale
naalden, maak je hiervoor een decortje,
poppetjes, beestjes, die in een stopmotionfilmpje
tot leven komen.
Dag: Maandag
Tijd: 15.30 -16.45 u
Plaats: Claverhuis, Elandsgracht 70

(Ingezonden berichten)
Nieuws van OKA-Lindengracht
Er wordt een nieuwe Rots en Watertraining
gegeven voor kinderen van 9-12 jaar bij ons op
school. De training start in mei en bestaat uit 8
bijeenkomsten. Opgeven kan via Ruth Mustamu
(onze ouder kind adviseur).
Plezier op school
Onderstaande link is voor groep 8ers die het
misschien spannend vinden om naar de
middelbare school te gaan.
https://www.jeugdpreventieamsterdam.nl/?course
=plezier-op-school
Arkin geeft een gratis cursus Plezier op school.
Tijdens deze cursus leert een kind om met meer
zelfvertrouwen aan de brugklas te beginnen. Op
een leuke manier leren zij hoe contact te leggen
met andere kinderen, op te komen voor zichzelf,
nee te durven zeggen en om te gaan met plagen
en pesten. Ook wordt er aandacht besteedt aan
positief denken en non-verbaal gedrag zoals
houding, oogcontact en stemgebruik.
Er is een vlog van tieners die de cursus hebben
gevolgd : https://youtu.be/GdrFaKzs-NQ
Aanmelden kan bij Marjan den Hollander
(Preventiemedewerker en coördinator projecten)
via +31 (0)6 - 11 91 71 03 (ma, di, do of via de
mail marjan.den.hollander@arkinjeugd.nl
Nieuwe spreekuren ouder kind adviseur
Westerstraat: op woensdag 20 feb (OKT),
20 mrt, 3 apr, 17 apr
Anjeliersstraat: op vrijdag 22 mrt, 5 apr, 19 apr
Contact:
r.mustamu@oktamsterdam.nl
telefoon: 0624193111
www.oktamsterdam.nl

Deze week starten alle naschoolse
activiteiten weer!
Er zijn nog een paar plaatsen vrij,
voor onderstaande activiteiten kunt
u uw kind nog online inschrijven
maar doe dit snel:
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam

ComputerKnutselen groep 3-4-5, drie plaatsen vrij
Knippen, plakken, tekenen en schilderen kan je
niet alleen op papier, je kan het ook op de
computer. We gaan foto's bewerken,
computerkunst maken en zelfs een animatie in
elkaar zetten. We gaan werken met verschillende
programma's en leren meteen goed te werken op
een computer en...het wordt vooral leuk!
Dag: Donderdag
Tijd: 15.30 -16.30 u
Plaats: De Burghtschool – Computerlokaal
Freerunning groep 6-7-8, vier plaatsen vrij
Nu ook voor groep 6! Freerunning is een Urban
sport met als basis de discipline "Parkour" wat
oorspronkelijk is ontstaan in de Franse getto. Je
beweegt zo snel en efficiënt mogelijk door je
omgeving en leert obstakels te overwinnen in
plaats van te passeren. Je controleert je lichaam
en geest. Bij Parkour leer je je grenzen kennen en
je belastbaarheid stap voor stap te vergroten.
Dag: Vrijdag
Tijd: 15.30 -17.00 u
Plaats: Gymzaal Westerstraat 202
Maandag: Computergames maken groep 6-7-8,
twee plaatsen vrij
Donderdag: Avonturenclub groep 6-7-8, twee
plaatsen vrij
Voor vragen en opmerkingen neem contact met:
Wanda Broers wbroers@dock.nl tel 06 2232 9474
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