4 oktober 2017
Bijbelverhalen
Op reis en wat kom je allemaal tegen. Lang geleden
vertrok Abraham uit zijn geboortesteek weg naar het
beloofde land. Zijn vrouw en broer vergezelden hem
op een onzekere reis. Samen met de kudde en
herders beleefde Abraham veel. Zijn vertrouwen op
de voor hem nog onbekende God werd regelmatig op
de proef gesteld. Zijn vertrouwen in deze God groeide
steeds verder. In de klas vertellen we deze verhalen.
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Alle jarigen in deze maanden van harte gefeliciteerd!

Nieuwe leerlingen op school
In de maanden september oktober zijn 23 leerlingen
op de Olijfboom ingeschreven.
Allemaal van harte welkom bij ons op school. We
wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe.
Personeel
Meester Steven de Ridder is de nieuwe vakleerkracht
gymnastiek en geeft les op de vrijdag aan de groepen
3 t/m 8.
Juf Anita Baron is weer aan school verbonden voor
een specifiek project rond taal en rekenen.
Drie juffen met gelijke voornaam is best wel uniek en
kan ook wel eens verwarrend zijn. De directie of de IBer zijn niet op alle dagen te spreken. U bent vanuit
vorige schooljaren gewend dat ‘even binnenlopen’ bij
directie of IB tot de mogelijkheden behoort. Dit
schooljaar zult u dit vaker op afspraak moeten doen.
Administratieve gegevens
Aan het begin van het schooljaar worden de gegevens
van de leerlingen gecontroleerd op juistheid. Heeft u
een inlogcode van het schooladministratiesysteem?
dan kunt u deze ook zelf controleren op juistheid en
zo nodig een mailtje sturen met de correcte gegevens.
Binnenkort wordt alle ouders weer een nieuwe
inlogcode gezonden om de eigen gegevens van het
schooladministratiesysteem te controleren. Ontvangt
u geen schoolmail , dan kan het zijn dat uw mailadres
op school niet bekend of onjuist is.
Schoolfruit
Per november neemt de school weer deel aan de
schoolfruitactie. Evenals het vorig schooljaar worden
de kinderen drie keer per week getrakteerd op diverse
soorten fruit. Zo bouwen we aan een gezondere
school.
Ouderbijdrage
Een groot aantal ouders heeft de ouderbijdrage voor
de kinderen reeds voldaan, waarvoor dank.
Heeft u nog niet betaald, zorg dan spoedig voor de
betaling.
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Ouderhulp
U heeft allen het verzoek gehad de enquête in te
vullen, helaas heeft dit tot op heden nog niet geleid
tot voldoende ouderhulp. Zie onderstaande foto.
Zonder deze hulp komt de ouderbetrokkenheid op
school onder druk te staan. We doen een klemmend
beroep op ouders de school en daarmee uw kind
verder te helpen door ook deel te nemen aan de
schoolactiviteiten.
In de hal van de school hangt onderstaande poster,
waarop u het aantal aangemelde ouders per activiteit
kunt zien groeien.

Even voorstellen:
Mijn naam is Anita de Jong, trotse moeder
van 3 volwassen kinderen die alle drie op hun
eigen wijze een weg in het leven aan het zoeken
zijn. Ik ben al geruime tijd werkzaam in het
onderwijs, eerst als leerkracht in Hilversum, later
als RT-er en begeleider van rugzakleerlingen.
Toen ik 8 jaar geleden door de Kraanvogel (
Prisma-school) gevraagd werd om een plusklas te
gaan begeleiden heb ik daar volmondig 'ja' tegen
gezegd omdat ik zag dat begaafde leerlingen
soms vastlopen en het plezier in school
kwijtraken. Dat moest anders vond ik. Ik ben mij
verder gaan scholen tot specialist begaafdheid
(en begaafd&speciaal) en met veel enthousiasme
aan het werk gegaan.
Vanaf deze week kunt u mij op de maandagmiddagen
(om de week) zien rondlopen op de Olijfboom en zal ik
groepen leerlingen begeleiden met projecten. Ik vind
het fijn om mijn kennis en ervaring ook te mogen
inzetten voor de Olijfboom en ik kijk uit naar een
prettige samenwerking met de leerlingen, het team en
de ouders.
Met vriendelijke groet,

Ouderavond.
De onlangs gehouden ouderavond is druk bezocht.
Geweldig. Mochten er n.a.v. deze avond nog vragen
zijn, kunt u deze aan de leerkrachten van school nog
steeds stellen.
(Cultuur) onderwijs
De Olijfboom kiest ervoor dit jaar als speerpunt het
muziekonderwijs centraal te stellen. Enkele
vakleerkrachten komen aan alle groepen gedurende
een vaste periode deze lessen inhoudelijk sterk
verzorgen.
Talenten-lab op school.
De groep meer begaafde leerlingen uit Almere- stad
heeft bij ons op school weer een thuisbasis gevonden.
Kinderen van de Olijfboom en andere scholen die
hiervoor in aanmerking komen, hebben één ochtend
per week les buiten hun normale klas.
RT- plusklas.
Na lang zoeken naar een geschikte beschikbare
kandidaat, hebben we daar weer een gespecialiseerd
een leerkracht voor gevonden. Op maandag 2
oktober starten de kinderen weer in deze groep.
Iedere twee weken krijgen deze kinderen dan les van
juf Anita de Jong.

Anita de Jong
Vervanging bij ziekte
Zoals u weet is op 5 oktober een landelijke
stakingsdag voor het onderwijs. Eén van de
onderwerpen waar het onderwijs zich druk over
maakt, is het gebrek aan gekwalificeerd personeel. Nu
al is dat te merken bij vervanging tijdens incidentele
ziekte. Er is vrijwel geen invaller te krijgen. De
komende jaren ontstaat bovendien een steeds groter
tekort aan leerkrachten, ook voor de ‘gewone’
lesweek. Het is écht 1 minuut voor twaalf.
Tijdens incidentele kortdurende ziekte wordt een
groep verdeeld over de overige groepen. Kinderen
gaan dan met werk naar een andere groep. Daar doen
ze soms ook mee met andere groepsactiviteiten als
gymnastiek e.d. Soms neemt een andere
Olijfboomleerkracht één of een paar dagen de groep
van de zieke leerkracht over, zodat de vervanger in de
groep geplaatst wordt van de niet zieke juf. Dat is
soms organisatorisch gemakkelijker te regelen.
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Kinderboekenweek

Op maandag 2 oktober zijn we gestart met een
voorleesontbijt. Gedurende de periode rond de
Kinderboekenweek sluiten we ons aan bij het
landelijk thema, echter daar waar dit niet past
bij de identiteit van de school stellen we ons
terughoudend op. De opdracht van school is
kinderen weerbaar, zelfbewust en zelfstandig
op te laten groeien. Daarbij hoort ook het
maken van soms niet eenvoudige keuzes.
Vrijwilligers bibliotheek op school

Sportieve herfstvakantie bij Sportivun!
Sportivun organiseert van 25 t/m 27 oktober een
multi-sport dagkamp voor kinderen van 4 t/m 6 jaar
en 7 t/m 10 jaar. Tijdens het kamp zijn de kinderen
van 9 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s middags bezig met
sporten, spelen en lol trappen.
Beleef allerlei nieuwe sporten, zoals bubbelvoetbal,
knotshockey of bunkertrefbal! Maar natuurlijk is er
ook genoeg tijd om te chillen en nieuwe vriendjes te
maken.
Meer informatie over het multi-sport dagkamp is te
vinden op
www.sportkampenvansportivun.nl/almere/.

Handige data
2 okt.
5 okt.

De Nieuwe Bibliotheek heeft in samenwerking met De
Olijfboom een mooie bibliotheek voor kinderen
ingericht op school. Alle leerlingen kunnen hier
boeken lenen. Maar ze hebben ook iemand nodig die
ze inspireert en zo nodig een helpende hand biedt.
Daarom zijn we voor het nieuwe schooljaar op zoek
naar ouders, opa, oma’s en andere vrijwilligers!

Start Kinderboekenweek
landelijke onderwijsstaking
(leerlingen 1-8 vrij)
12 okt.
Afsluiting Kinderboekenweek met
voorleeswedstrijd.
16 okt. - 27 okt. Herfstvakantie
1 nov.
Meet and greet 9:00u

Vindt u het leuk om met boeken bezig te zijn en wilt u
bij kinderen het leesplezier stimuleren? Of vindt u het
gewoon leuk om te helpen op de school van uw kind.
Dan zoeken we u als vrijwilliger! Lijkt het u wat? Uw
inzet is uiteraard op basis van uw mogelijkheden.
De taken





Kinderen helpen boeken uit te kiezen
Innemen en opruimen van boeken
Zorgen voor een prettige leesomgeving
Promoten van lezen op allerlei manieren

Op dit moment is er nog te weinig hulp om de
bibliotheek goed te laten draaien en dat willen we
voorkomen. Help ook mee. Het is hartstikke leuk en
leerzaam.
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij juf
Liesbeth. Zij legt alles graag uit.

Gevonden voorwerpen.
Gevonden kleding en voorwerpen die niet opgehaald
zijn voor 15 oktober, worden gedoneerd aan een goed
doel.
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