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Beste ouders,  

Het was een waar feest woensdagavond. De klassen waren zeer sfeervol aangekleed,  alle kinderen zagen er 

prachtig uit en hebben genoten van de lekkere hapjes. Het engelenkoor was gelukkig toch op volle sterkte en in 

vorm. De aanvulling met oud-leerlingen was ook erg geslaagd. Dankzij de OV en onze Kerstcommissie was alles 

goed geregeld. De ouderborrel was druk bezocht en werd muzikaal omlijst door de IJburgse fanfare en de sfeer 

was top. Allen dank! 

Straks volgt nog de jaarlijkse Kerstmarkt voor het goede doel. We hopen dit jaar een mooi bedrag op te halen voor 

het prinses Beatrix spierfonds. 

Om 12 uur begint dan de vakantie. 

We zien alle kinderen graag weer terug op dinsdag 8 januari. 

Na de vakantie start de Talententent met een nieuw blok van naschool-

se activiteiten. Vorige week vond u het programma al in onze nieuws-

brief. Er is een kleine wijziging; kleuterdans wordt kleutersport.  

Na de vakantie starten in de groep weer nieuwe thema’s. Groep 3 gaat 

werken rond het thema ‘In de schoenenwinkel’. Zij zijn blij met oude 

schoenen en schoenendozen. 

Hele fijne feestdagen en tot in 2019! 

Rienkje van der Eijnden 

2018 

2019 

AGENDA 2018 / 2019 

24 dec. t/m 4 januari Kerstvakantie 

Ma. 7 januari 2019 Studiedag—kinderen vrij 

Woe. 16 januari Inschrijven Dynamo Talententent blok 2 

In het ParnasSys ouderportaal is de jaarkalender met alle activiteiten van het schooljaar te vinden. U komt op het ouderportaal door in te 

loggen via https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0&0%22 of via de link op onze website. Bent u uw inloggegevens kwijt, stuur 

dan een mail naar Saadia <administratie@abbsdezuiderzee.nl>. Vergeet niet de naam van uw kind(eren) te vermelden in de mail. 

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0&0%22


 Yse 

1-01 Jelte 

2-01 Miguel 

8-01 Jesper  

 

Jarigen 

25-12 Jurriaan 

26-12  Nick 

27-12 Fent 

29-12 Timmy 

10-01 Kris 

 Ise 

11-01 Emma 

12-01 Madjou 

 

Allemaal van harte 

 
Welkom op school: 

 

 Marya 

 

Wij heten je van harte welkom en hopen dat je je spoe-

dig thuis zult voelen en een fijne en leerzame tijd bij ons 

op school zult hebben! 

Nieuw thema’s 

Na de vakantie starten in alle groepen weer nieuwe interessante en leerzame thema’s: 

1-2  Spelen in de winter (over kou, sneeuw en ijs) 

3  Nieuwe schoenen! 

4-5  Het weer 

6  Wij repareren fietsen! (een technisch thema) 

6-7 en 7 Kunst 

7-8 en 8 Stop de klimaatverandering!  

 

Bijlagen; Ouderbijdrage, OBA en Sluishuis 

Bij deze nieuwsbrief vindt u drie bijlages. 

De eerste bijlage komt van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en staat vol leestips. U weet natuurlijk al 

hoe belangrijk het is voor de taal– en leerontwikkeling van uw kind om veel voor te lezen en uw kind te stimuleren 

om dagelijks zelf te lezen. De OBA vertelt u over nieuwe boeken en andere leesideeën. 

De tweede bijlage gaat over de bouwwerkzaamheden voor het Sluishuis (op de kop van Steigereiland Noord). Wij 

verwachten dat we weinig overlast zullen hebben van de werkzaamheden daar. Wel zullen we mogelijk het heien 

gaan horen. 

Tenslotte willen we u herinneren aan de betaling van de ouderbijdrage. Dankzij uw bijdrage kunnen we de school-

tijd van uw kind van extra’s voorzien, zoals feesten en sportdagen. Bent u nog vergeten om te betalen, dan zou het 

fijn zijn als u dit alsnog wil doen. Alle informatie over betalen vindt u in bijlage 3. 



Na de kerstvakantie start Dynamo’s Talententent weer met een nieuw blok.  

Inschrijven kan op woensdag 16 januari in de hal. 

 

Talententent De Zuiderzee   januari - april 2019  
Schooljaar 2018-2019  

  

De Talententent gaat 29 januari van start met 5 naschoolse workshops :   

  

 Dinsdag 29 januari start het MUZIEKLAB voor kinderen uit groep 1,2 en 3  

en TECHNIEKLAB voor kinderen uit groep 4,5,6.  

  

 Op woensdag 30 januari start DANS voor kinderen uit groep 1,2,3  

en BADMINTON voor kinderen uit groep 4,5,6.  

   

 Op donderdag 31 januari start het KINDERPERSBUREAU voor kinderen uit groep 5 t/m 8  

Locatie Steigerplek , William Barlowlaan 1  

  

De workshops duren gemiddeld 10 weken. Indien u een stadspas heeft hoeft u geen bijdrage te betalen.  

  

Kom naar de speciale inschrijfochtend op woensdag 16 januari in de hal van de school en kijk wat er te doen is 

voor uw kind.   

  

Op dinsdag 15 januari is er een korte promotie in de groepen voor Muzieklab en Technieklab.   

  

Dinsdag   

MUZIEKLAB – GELUID EN SPEL- groep 1,2,3  

Je leert je eigen muziek te maken met hulp van de IPad. De kinderen leren over 

melodie en ritme en doen veel muziekspelletjes. Aan het eind krijgen de kin-

deren een CD mee met hun eigen gemaakte liedjes  

Voordat we van start gaan is er een korte pauze. Neem je zelf een gezonde 

snack en drinken mee?  

Start dinsdag 29 januari, lokaal Taalklas (bg), 15.00-16.15 uur, 10 keer,  € 50, met 

stadspas gratis  

 

  

TECHNIEKLAB – groep 4,5,6  

Hoe ziet een elektrisch apparaat er van binnen uit? Kun je daar iets nieuws 

van maken dat beweegt?   

Je leert het bij techniek lab!  

Voordat we van start gaan is er een korte pauze. Neem je zelf een gezonde 

snack en drinken mee?  

Start dinsdag 29 januari, RT lokaal 1e verdieping, 15.00-16.15 uur, 10 keer, € 

50, met stadspas gratis.  
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Woensdag   

DANS – groep 1,2,3  

Kleuterdans wordt kleutersport. Meer informatie over deze activiteit volgt na de 

vakantie. 

Voordat we van start gaan is er een pauze. Neem je zelf een boterhammetje en wat drin-

ken mee?  

Start woensdag 30 januari, speelzaal, 12.15 -13.30 uur , 10 keer,  € 20 , met stadspas gra-

tis.  

  

BADMINTON – groep 4,5,6  

Badminton is leuk om te doen op de camping of in de tuin. Maar het is nog leuker om 

deze sport echt te beoefenen in de gymzaal met een trainer. Wist je dat badminton 

goed is voor je conditie, snelheid en reactievermogen?   

Voordat we van start gaan is er een korte pauze. Neem je zelf een boterhammetje en 

wat drinken mee?  

Start woensdag 30 januari, gymzaal, 12.15 -13.30 uur , 10 keer,  € 50 , met stadspas 

gratis.  

  

Donderdag   

BUURTCLUB – KINDERPERSBUREAU  

Vanaf 31 januari gaat in het buurthuis Steigerplek een nieuwe reeks kinderpersbu-

reau van start!  

10 jongeren van groep 5, 6, 7 en 8 worden in 10 weken opgeleid tot reporters en ma-

ken hun eigen filmpjes over interessante mensen, organisaties, winkels en onderne-

mers uit de buurt. Aan het eind van elke reeks kijken we samen met alle gasten en 

ouders naar ons eigen Steigereiland-journaal! Wil jij leren filmen, interviewen en pre-

senteren?   

Start donderdag 31 januari, Steigerplek, William Barlowlaan 1,  15.30 -16.45 uur , 10 keer, € 20, met stadspas gratis.  

  

Meer informatie?   

 TALENTENTENT  

Margriet Batstra  

mbatstra@dynamo-amsterdam.nl  

  

Willie van Bakel / 06-49356333   

wbakel@dynamo-amsterdam.nl  
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