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Ouderbijdrage
VerbindingsPunt;onderwijs doe je samen
Vergeet u de ouderbijdrage niet te betalen? U kunt de ouderbijdrage
overmaken op rekeningnummer NL90 ABNA 0556 5295 53 t.n.v.
STWT inzake de Punt. Heeft u een stadspas, dan kunt u daar de
ouderbijdrage mee betalen. U kunt uw pas bij de administratie laten
scannen.
Voor de groepen 1 t/m 7 is de ouderbijdrage €50,Voor de groepen 8 komt hier nog het kampgeld bij en zal het totaal
€125,- zijn. (van dit bedrag kunt u €50,- met de stadspas betalen)

Leeraren tekort
VerbindingsPunt; onderwijs doe je samen
We hebben voor u geen fijne mededeling. Zoals u weet heeft het
onderwijs te maken met een groot leraren tekort. Ook de Punt krijgt
vanaf 1 oktober hiermee te maken.
Op vrijdag 27 september zal Anita Jansen van groep 5 afscheid nemen,
dit is haar laatste werkdag. Tot op heden is er geen geschikte
kandidaat voor de vacature die dan ontstaat, ondanks alle
inspanningen die daarvoor gedaan zijn. We hebben daarom, tot onze
grote spijt, een andere oplossing moeten vinden.
Om continuïteit voor alle kinderen te waarborgen hebben we gekozen
voor een structurele oplossing. Vanaf 1 oktober starten we met twee
groepen 4 in plaats van drie. De leerlingen van Puck Roeleveld groep
4c, worden voor de rest van het schooljaar verdeeld over de groepen
van Christine Hoorn groep 4a en Saré Eryigit groep 4b. Beide groepen
zullen 28 leerlingen hebben.
Christine en Saré, zullen de rest van het schooljaar ondersteuning
krijgen van een onderwijsassistent. De leerlingen van deze groepen
(4A, 4B, 4C en 5B) worden niet op school verwacht op maandag 30

Onze leerlingen:
zijn zelfstandig en zelfverzekerd;
leren van zichzelf, ons en elkaar;
zijn verantwoordelijk en
voorbereid op hun toekomst.

UitgangsPunt:
iedere leerling is anders
SpeerPunt:
onderwijs voor een brede ontwikkeling
VerbindingsPunt:
onderwijs doe je samen
OntmoetingsPunt:
een veilige en aantrekkelijke plek

Agenda
Maandag 23-09-2019
Informatiebijeenkomsten
Groepen 4 en 5B
Tijden:
Middag: 14.45 tot 15.30
Avond: 18.30 tot 19.15
Maandag 23-09-2019
MR vergadering
17.00-18-00
Woensdag 02-10-2019
Opening Kinderboekenweek
Reis mee
Vrijdag 11-10-2019
Einde Kinderboekenweek

september zodat Christine, Saré en Puck alle voorbereidingen kunnen
treffen waardoor ze op dinsdag 1 oktober goed kunnen starten.
Puck Roeleveld gaat dan groep 5 begeleiden.
We begrijpen dat dit zeer kort dag is, maar we moeten nu handelen
om de continuïteit van het onderwijs voor alle kinderen van de Punt te
waarborgen.

VERJAARDAGEN
SEPTEMBER

21 Angel Lettering
7C
21 Valentino Limon
1/2A
We begrijpen dat dit heel veel onrust heeft veroorzaakt, daarom
22 Atilla Bozan
8B
hebben we voor de ouders van deze groepen informatiebijeenkomsten
22 Ilias Al Uartassi
8A
gepland.
23 Malak El Yachouri
6A
Op maandag 23 september een infomiddag van 14.45 tot 15.30 uur en
26 Milan Aydemir
1/2D
een info avond van 18.30 tot 19.15 uur, nogmaals voor de ouders van
26 Ahmet Utku Bekdas
4B
de groepen 4 en 5B.
28 Azad Yar
3B
29 Johann Mariotto Recsky 3B
Ter herinnering voor de ouders van groep 4 en 5B: mocht u geen
opvang voor uw kind op 30 september kunnen regelen, neem dan
OKTOBER
contact op met school.
Met vriendelijke groet,
Erik Schwab
Emma Horn - van Valkenburg
directie Obs de Punt

Sportfonds
VerbindingsPunt; onderwijs doe je samen
Vanaf heden is het mogelijk om als ouder zelf een aanvraag bij het
sportfonds te doen.
U kunt naar de site www.stichtingsina.nl gaan en daar de gegevens
van uw kind invullen.
Mocht dit toch niet lukken dan kunt u om hulp vragen bij Walid
(aanwezig op dinsdag en vrijdag), Fatma (aanwezig op dinsdag) of
Nicole (aanwezig op vrijdag).
Het streven is om zoveel mogelijk kinderen aan het sporten te
krijgen!!!

3 Ishaaq Lachkar
3A
4 Esila Toptas
1/2A
6 Ouassim El Ghouch
4B
7 Darik Wehibe
4C
11 Noura El Khatib
4B
11 Mikayas Da Silva Scalfoni 7C

Op weg naar een plasticvrije school!
VerbindingsPunt; onderwijs doe je samen
Op 10 september hebben de kinderen van groep 7C de eerste
zogenaamde kick-off les van Plastic Whale gehad. Samen met 22
andere scholen uit het hele land strijden onze kinderen voor
plasticvrije grachten en een plasticvrije school (omgeving).
Van 23 t/m 30 september gaan de kinderen zoveel mogelijk
zwerfafval oprapen in hun buurt. Het plastic afval wordt op school
verzameld in speciale Plastic Whale afvalbakken. Op 30 september
wordt het afval gewogen en verdienen we punten.
Op 1 oktober a.s. gaan we met de klas echt plastic vissen in de
grachten van Amsterdam. Dit doen we vanaf boten, die zijn gemaakt
van plastic afval. Ook hiermee zijn punten te verdienen.
Vervolgens krijgt de klas de opdracht om een idee te bedenken om de
school plasticvrij te maken. Het beste idee zal winnen en wordt
uitgewerkt.
Hoewel groep 7c de battle zal voeren, hoop ik dat we veel hulp van
andere klassen zullen krijgen. Een aantal kinderen gaat binnenkort in
de andere klassen kort iets vertellen over het project. Het zou
natuurlijk leuk zijn als jullie de kinderen alvast een beetje enthousiast
maken en houden. Hiervoor kunnen jullie deze link gebruiken:
https://www.youtube.com/watch?v=B7Nfp2rKrPU
De kinderen van 7C zijn al ontzettend enthousiast, hopelijk jullie ook!
Met jullie hulp verwacht ik dan ook dat we het geweldig gaan doen
Een vriendelijke groet,
Stefan

Groep 3 gaat vliegensvlug van start!
SpeerPunt;onderwijs voor een brede ontwikkeling
De eerste schooldag was ongelofelijk spannend voor de kinderen van
groep 3, ze gingen nu toch echt leren lezen en rekenen!
We zijn als een raket van start gegaan en hebben al heel veel letters
geleerd! Sinds afgelopen week lezen we in nieuwe groepjes, waarin de
kinderen instructie krijgen op hun eigen niveau. Zo leren zij nog beter
lezen!
Het thema ‘De nieuwe groep’ is afgesloten en we zijn begonnen met
thema 2 ‘De boom’. Zo vlot als we van start zijn gegaan, zo vlot zullen
we ook doorgaan!
Wij zijn trots op de kinderen.
Juf Shanti, juf Chandini, juf Elma en juf Raquel

Schooltuinen
SpeerPunt;onderwijs voor een brede ontwikkeling
Beste ouders van de groepen 7, zou u er aan kunnen denken dat als de
kinderen met de schooltuinen meegaan dat ze dan rubberlaarzen of
extra schoenen meenemen zodat de ze schonen schoenen aan kunnen
trekken als ze weer de bus in gaan naar school.

Koffieochtend
OntmoetingsPunt;een veilige en aantrekkelijke plek
De volgende koffieochtend is op vrijdag 4 oktober van 8.45-10.00 uur.
Locatie: Ouderkamer
Onderwerp: Brood en Spelen

Aan de Kleuter en peuter ouders/verzorgers van De Punt.
Graag willen we u allemaal uitnodigen voor de eerste ouderbijeenkomst van
dit schooljaar .
Het Thema is: Opvoeden doen we samen!
De Datum : Dinsdag 24 September 2019
Tijd 9.00 uur tot 10.00 uur
Locatie: Afhankelijk van de aanmeldingen de ouderkamer of de koffiekamer.
Bij zowel leerkrachten als ouders is soms wel eens verwarring over wie er
verantwoordelijk is voor bepaalde zaken rondom uw kind, school of ouders?
Het gaat om zaken zoals:
-De hoeveelheid eten een kind moet eten.
-Kan mijn kind alleen naar de wc ?
-Leert een kind Nederlands alleen op school of ook thuis?
-Wat verwachten ouders en leerkrachten van elkaar?
Zo zijn er een heleboel zaken waar we wel wat duidelijkheid in kunnen
gebruiken.
Het is voor uw kind, uzelf en de leerkracht het fijnste en het beste als we met
z’n allen op één lijn zitten.
We gaan deze punten in groepjes bespreken aan de hand van stellingen. Aan
het eind verzamelen we de belangrijkste punten en behoeftes van ouders en
leerkrachten. Deze zullen verwerkt worden en op een later tijdstip aan
iedereen uitgedeeld worden.
Koffie thee en koekjes zijn aanwezig . Heeft u als ouder ook een punt wat u
graag besproken ziet worden , geeft u dit dan door aan de leerkracht van uw
kind.
Als u wilt komen horen wij dit ook graag van te voren , maar u bent altijd
welkom.
Met vriendelijke groet,
Team Onderbouw en team Voorschool De Punt.

Kind en Motoriek
UitgangsPunt;iedere leerling is anders
Inmiddels zijn de scholen weer begonnen. Ook dit schooljaar zal er
namens Kind en Motoriek maandelijks een stukje over de motoriek in
de nieuwsbrief verschijnen. Dit kan inhoudelijke informatie zijn, maar
ook motorische oefeningen- en tips voor thuis. Ook dit schooljaar is er
een kinderoefentherapeut van Kind en Motoriek op de school van uw
kind aanwezig. De kinderoefentherapeut behandelt kinderen met
motorische problemen in zowel de grove- als fijne motoriek. Op “De
Punt” is Eline van Rijn de Kinderoefentherapeut. Voor al uw vragen
kunt u bij haar terecht (aanwezig op dinsdag) of mailen naar
eline@kindenmotoriek.nl
Kwelderweg 5,
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen?
1069 VP Amsterdam
Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek
directie@obsdepunt.nl
www.basisschooldepunt.nl
1069 VP Amsterdam

