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Oproep! 

Deze jas is vorige week verdwe-

nen...heb jij hem gezien? laat het we-

ten! 

‘Pesten is niet cool’ 

Uitnodiging ouderbijeenkomst  

 

Wordt uw kind gepest?  Ziet u in uw kind signa-

len van ongenoegen wanneer het naar school 

moet? Wilt u graag op de hoogte komen van de 

signalen van een gepeste kind? Dan is dit goed 

nieuws voor u. 

De ouderbijeenkomst over pesten die plaats zou 

moeten vinden op 11 januari is opnieuw inge-

pland op vrijdag, 26 januari 2016. Deze bij-

eenkomst vindt plaats in de Morijn. 

Nadia Cairo, onze Ouder/kindadviseur helpt u 

tijdens de bijeenkomst uw kind beter te begrij-

pen. U krijgt ook tips om wat u kunt doen om 

uw kind te ondersteunen tegen pestgedrag. 

De vergadering begint om 09.00 uur en eindigt 

om 11.00 uur.  

Voor meer info oudercontact functionaris  Sarah 

Larbi, 06-221-33-841 

 

Alle ouders zijn van harte welkom! 

Het weer 

 

Deze week was het stormachtig en er viel 

veel regen. Sommige klassen gingen toch 

met de storm donderdag naar buiten. 

Ook was er gelukkig deze week ook nog 

wat zon te bekennen.  

 

Onze agenda: 

Deze week toetsweek! 

Donderdag 25 januari: 

Groepen 5 naar de Hermitage 

Vrijdag 26 januari: 

Bijeenkomst ‘pesten is niet cool’ in 

de Morijn. 

 

 

 

Gratis af te halen 

Een glazen vitrinekast, 

Vierkant model, ca 180 cm hoog. 

Informatie bij Clyde of Milton. 
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Verjaardagen  

 
Dag Naam       Groep 

 

Mitchell Boafo (5 jaar) - groep 1/2C 

Jayden van der Boom (8 jaar) - groep 4C 

Di 23 januari 

Yesser Kempe (12 jaar) - groep 8B 

Chantay Louisville (11 jaar) - groep 7C 

Amber Sandhu (11 jaar) - groep 7A 

Tanwir Sandhu (11 jaar) - groep 7B 

Bryseis verschage (8 jaar) - groep 4B 

Wo 24 januari 

Rishion Adjiembaks (7 jaar) - groep 3B 

Do 25 januari 

Jamal Louisville (5 jaar) - groep 1/2A 

Zo 28 januari 

Jhanick Breidel (12 jaar) - groep 8A 

Sharik Mayers (7 jaar) - groep 1/2A 

Seerat Singh (6 jaar) - groep 1/2C 

Jenoah Waard (9 jaar) - groep 5B 

 

 
 

De toetsen komen eraan! 

Hallo iedereen, 

Volgende week krijgen we de Cito toetsen. Ja, ja, ik 

weet sommige kinderen denken van ‘jess’en andere den-

ken van ‘Nee!!!!”’, maar toch als je eigenlijk iets pro-

beert lukt eigenlijk alles in de wereld dus ik wens je ge-

luk want iedereen verdient geluk.  

Heel veel, super veel geluk! Van Kastia, groep 6C 

Hallo allemaal, ik heet Mangel. Ik kan niet wachten tot 

de Cito toets. Wanneer ik thuis ben ga ik meteen een 

boek pakken en lezen want ik wil een 10 voor Cito. Ci-

to vind ik best spannend, maar ik moet het toch doen. 

Als ik een tien heb ga ik meteen gillen en dan zal me 

moeder heel blij zijn. Ik hoop echt dat ik een tien krijg. 

Groetjes, Mangel. Groep 6C 

Ik ben Alexandro en ik kan niet wachten tot de Cito 

toetsen. Ik vind  het vooral heel spannend want ik weet 

niet of het makkelijk is of moeilijk, maar ik zie het pas 

volgende week. Groetjes, Alexandro. groep 6C. 

 

 

 

 

 

 

 

De toetsen komen eraan! 

Hallo iedereen. De toetsen komen er weer aan. Veel 

kinderen gaan hoge cijfers halen denk ik. Alle kinderen 

gaan goed hun best doen. En iedereen kan het leuk vin-

den. Kinderen vinden het ook niet leuk maar ze doen 

het wel goed. Ik denk dat het ook een beetje spannend 

gaat worden voor sommige kinderen. Groetjes,                        

Gavrila. Groep 6C.   

 

 

 

 

 



Uitstapje van groep 8 naar het Bindelmeercollege 

Hallo allemaal, ik ben Jelesah. Ik zit in groep 8B. Wij waren met groep 8A naar het Bin-

delmeercollege. Het was best wel leuk. We hebben gedanst en gebasketbald. We kre-

gen ook Engels en Wiskunde, maar wiskunde was niet zo moeilijk en bij Engels hadden 

we een envelop met namen van de dieren in het Engels en dat moesten we op volgorde 

zetten. We kregen ook nog eten en drinken en de kantine was best wel groot en dit is 

mijn stukje over het Bindelmeer college. Groetjes, Jelesah.  

 

 

 

 

 

Hallo allemaal, ik ben Ramzya. Ik zit in groep 8B. Ik ga jullie vertellen hoe het was bij het 

BMC (Bindelmeercollege). Het was heel leuk. We hebben gebasketbalt en gedanst. We 

kregen Engels en wiskunde. We moesten opdrachten maken. Dat was niet zo moeilijk. 

Bij wiskunde kregen we iets over vormen en bij Engels kregen we iets over landen, die-

ren in het wild en huisdieren. Het was heel leuk. Maar wat ik zo jammer vond is dat we 

zoveel trappen moesten lopen. Maar we kregen ook iets te eten en te drinken en dit is 

mijn stukje over het BMC (Bindelmeercollege). Groetjes, Ramzya.  

 

 

 

 

 

 

Kunstwerken in de bovenbouwhal   



Schooltuinen 

 

Groep 6A en groep 6B gingen naar de schooltuinen. Het was leuk. 

De meester ging zich voorstellen en vertellen wie onze tuinman was 

en hoe de schooltuin. De meester vroeg ons allerlei dingen over wat 

we wel/niet mochten doen. We speelden een kennismakingsspelletje: 

we moesten vragen beantwoorden. Daarna legde de meester 

uit  welke planten er snel groeien ( een appelboom dus NIET: dan 

moesten we over 5 jaar terugkomen! Echt NIET, dan zitten we in de 

tweede van de Middelbare school!)  en  welke bijvoorbeeld warmte 

nodig hebben, zoals de bananen en de tomaten. We kregen een 

schooltuinboekje.  

Ons tuintje is per persoon: 8 vierkante meter. We hebben dus 21 x 

8 vierkante meter grond:, dat is 168 vierkante meter. We moeten 

nog een naambordje maken, we krijgen een filmpje hoe we eht 

naambordje moeten maken. De meester vertelde wat we gingen 

planten. Dat noemde hij een teeltplan. De kleur rood  staat voor 

bloemen, de kleur groen voor groenten en geel voor kruiden.  

Daarna vertelde meester Wim de opdrachten die we moesten uit-

voeren. Nadat we groepjes gemaakt hadden, gingen we beginnen . Er 

was een opdracht over een plattegrond, een weerhuisje en 4 ther-

mometers.  

Het was gisteren licht bewolkt, 4 graden Celsius, ½ millimeter re-

gen,  en de wind kwam uit het noordwesten.  

We hebben de les afgesloten , nadat  meester Wim, de antwoorden 

besproken heeft.  

We gaan 7 februari weer en per groepje moeten we één glazen potje 

met een metalen deksel meenemen.  

 

De groeten van …… Michelle, Elai, Felicity, Thijs, Jaida, 

Ozgur, Rasheeq, Chevanny, Malyka, JayJay, Ger-De, Me-

raldo, Simit, Anisia, Abraham, Solange, Fatih, Dagne, 

Sahifa, Mauchery en de juf.  

Helaas… Jay was er niet, maar toch de groetjes van hem.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


