Nieuwsbrief 26 april 2018
Agenda
Vakanties
Meivakantie 27-04 t/m 11-052018
Zomervakantie 21-07 t/m 31-08-2018
Losse vrije dagen
Tweede Pinksterdag 21-05-2018
Studiedagen maandag en dinsdag
25 en 26-06-2018
Studiedagen donderdag en vrijdag
19 en 20-07-2018

Speelplein Fagelstraat
Het is zover: er zijn een zandbak en een duikelrek geplaatst op het schoolplein. Na de
meivakantie komt de leerlingenraad weer
bijeen. De kinderen krijgen dan de opdracht
het plein verder te ‘ontwerpen’. Wordt vervolgd!

Politie op bezoek in de onderbouw!

Belangrijke data

Beste ouders,
In deze Nieuwsbrief onder andere nieuws van
de Ouderraad en over Wonderwel.
Veel leesplezier en een heel fijne vakantie
gewenst van het team van de Catamaran.

Nieuws van de OR
Vorige maand vroegen wij uw aandacht voor
deelname aan de oudergeleding van de MR.
Wij zijn heel blij dat er zich twee ouders kandidaat hebben gesteld. Hierover hoort u in
mei meer.
Dit keer is de Ouderraad aan de beurt. De OR
zoekt versterking!
Deelname aan de OR betekent ongeveer
viermaal per jaar vergaderen, het beheren van
het oudergeld, het bijeen brengen van de
klassenouders als er bij een activiteit geholpen
moet worden en nog meer activiteiten die
veel plezier in de school brengen.
Wie sluit zich aan bij de OR? Geeft u zich dan
op
bij
Stella
(stella.meijboom@amosonderwijs.nl). Ik zorg
ervoor dat alle belangstellenden worden
doorgegeven aan de zittende OR-leden.
Kom erbij!

Op 29 maart jl. kwam de politie op bezoek bij
groep 1/2b en 1/2c. De opa van Amy Lee
(1/2c) is namelijk politieagent.
Met sirenes en zwaailichten kwamen zij met
een echte politiebus aan en wij mochten er
allemaal een kijkje in nemen en zelfs wat roepen door de megafoon. Ook werd de juf gearresteerd en in de boeien geslagen, gelukkig
was dit een grapje en hebben de kinderen
haar snel bevrijd. Daarna mochten wij allemaal vragen stelen en kwamen wij veel te
weten over het beroep politieagent.
Ook lieten politieagenten Johan en Paul allerlei spullen zien die een politieagent nodig
heeft zoals een wapenstok of handboeien een
zaklamp en een AED ook lieten zij een kogelvrijvest zien die was wel 4,5 kilo!
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Daarna mochten wij allemaal op de foto met
een politiepet een wapenstok en een kogelvrijvest aan en kregen wij een politie doe
boek.
Jessica, moeder van Amy

Wonderwel
Wonderwel Afval (groep 5)
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Wonderwel Water
De groepen 4, in de Fagelstraat en in de
Bentinckstraat, hebben zich in de afgelopen
tijd beziggehouden met de vraag hoe het
drinkwater in onze kraan komt. In dat verband
brachten ze een bezoekje aan de Amsterdamse Waterleidingduinen. De kinderen hadden er
een fantastische dag. Yara uit groep 4 van de
Fagelstraat schreef er het volgende bedankbriefje over aan Waternet, het bedrijf dat ervoor zorgt dat het water van de duinen
schoon en wel bij ons in de kraan komt.

Lieve Waternet,
Dank je wel dat we naar de waterleiding
mochten komen en ik vond het ook aardig dat
jullie ons een kikkertje hebben gegeven en een
boekje over de waterleiding. En ik vond de
regendouche leuk en ook dat we watervoetbal
speelden en dat we met water en glazen muziek maakten.
Groetjes,
Yara, groep 4

Watertechniek
Niks leuker voor kinderen dan als ze ook praktisch, met hun handen aan de slag kunnen
met wat ze leren over die mooie samenwerking tussen natuur en techniek achter de
drinkwatervoorziening.
Wonderwel techniekmiddag in de Fagelstraat:
- water zuiveren met zand, zoals ze dat ook
doen in de duinen
- waterdruk nabootsen met petflessen en
prikpennen
- buizen leggen en vasttimmeren met hamer,
priem en schroevendraaiers.
Heerlijk!

Wonderwel in de onderbouw
In de kleutergroepen zijn wij bezig met wonderwel en leren wij onder andere over hoe de
buizen in een huis ervoor zorgen dat wij
schoon water krijgen en hoe het vieze water
weer wordt afgevoerd. Door een verstopte
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put kregen de kleuters van de Fagelstraat een
onverwachte praktijkopdracht. Namelijk het
ervoor zorgen dat een put weer goed kan
doorstromen door er een flinke hoeveelheid
blubber uit te halen. Kosten, noch moeite,
noch materiaal werden gespaard om uiteindelijk de put weer blubbervrij te maken. Waarschijnlijk geholpen door de reprimande van
Zev dat het takje niet het riool in mocht. "Takje! Je mag het riool niet in! Terugkomen!"

Mozaïekkunstwerk in de Fagelstraat
In de Fagelstraat ontstaat langzaam maar zeker een prachtig mozaïekkunstwerk. Onder
leiding van Michelle Elisee-Desir, de moeder
van Benthe uit groep 3, wordt het logo van de
Catamaran met veelkleurige kleine steentjes
neergelegd op een grote plaat. Als het kunstwerk af is krijgt het een mooie plek in onze
hal. Michelle werkt elke woensdag samen met
een wisselend groepje kinderen uit groep 3-4
aan het kunstwerk. Ze wordt daarbij terzijde
gestaan door Mischa Smit Kleine, de vader van
Claire, en soms ook door andere ouders. De
kinderen werken heel nauwkeurig en met veel
plezier aan deze Fagelstraat-coproductie. In
een later stadium zullen zeker ook de kleuters
van de Fagelstraat hun steentje mogen bijdragen.

Meester Murat
Meester Murat is een aantal jaren onze onderwijsassistent-stagiair op de Fagelstraat
geweest. Hij heeft zijn proeve van bekwaamheid gehaald. Dat betekent dat hij bijna klaar
is met zijn opleiding. Hij was erg nerveus over
of hij het zou halen en wij zijn erg trots op
hem dat het is gelukt! Uiteraard werd dit ook
gevierd met de kinderen, middels een onvervalste 'dab'!

Juf Marlie neemt afscheid
Vandaag was dan echt de laatste dag van juf
Marlie voor ‘haar’ groep 3/4 op onze school.
Dat heeft zij gevierd door met het team lekker
te lunchen en met de kinderen te dansen tijdens de Sokkendisco. Zij werd vanmorgen
toegezongen en toegespeeld door onze Catamaranband.
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Juf Marlie, heel veel plezier en succes op je
nieuwe school en dank je wel voor de mooie
jaren op de Catamaran!

Wij wensen u een heel fijne vakantie!
Team Catamaran
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