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Kalender komende weken

vrijdag 17 september

studiedag leerkrachten, kinderen vrij

dinsdag 21 september om 19.30

informatieavond groep 1/2 (mits mogelijk)

donderdag 23 september om 19.30

informatieavond groep 3/4 (mits mogelijk)

dinsdag 28 september om 19.30

informatieavond groep 5/6 (mits mogelijk)

woensdag 29 september om 19.30

informatieavond groep 7/8 (mits mogelijk)

maandag 11 oktober t/m woensdag 13 oktober

Kamp groepen 5A en 6B

woensdag 13 oktober t/m vrijdag 15 oktober

Kamp groepen 5B en 6A

vrijdag 15 oktober

kinderen ‘s middags vrij

Nieuws van de directie

Beste ouders,

De afgelopen weken hebben de meeste ouders kennis

kunnen maken met de leerkracht van hun kind

middels de omgekeerde 10-minutengesprekken.

Volgende week staan informatieavonden voor de

ouders gepland. We hopen dat tegen die tijd de Covid

richtlijnen zijn aangepast, zodat het live kan

plaatsvinden. Zo niet, dan wordt een informatieve

presentatie in Google Classroom van de klas van je

kind gezet.

Ouders mogen nog niet de school in. We hopen dat

dit verandert na de persconferentie op 20 september.

Vergeet niet om je aan te melden voor de KIVA

bijeenkomst op 25 oktober via directie@ttsa.nl

Fietsen

Rondom de school is er niet veel ruimte voor het

parkeren van fietsen. Buren ondervinden erg veel

hinder van fietsen die verkeerd geparkeerd zijn. Wij

willen jullie vragen zo veel mogelijk lopend te komen.

Fietsen van de kinderen op de Anjeliersstraat kunnen

geparkeerd worden in de Tuinstraat in de vakken voor

het schoolplein. Willen jullie er op letten dat dit niet

in het vak rondom het rode paaltje gebeurd (zie foto

boven).
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Op de Westerstraat willen we jullie nogmaals met

klem vragen om fietsen tijdens het halen en brengen

in het vak te parkeren, of hier te wachten op de

kinderen (zie foto onder).

Fietsen die worden geparkeerd, mogen absoluut niet

tussen en nabij auto’s geparkeerd worden.

Nieuws uit de groepen 1 en 2

De afgelopen weken is er in

de groepen 1/2 heel veel

aandacht besteed aan het

creëren en behouden van een

positieve groepsdynamiek.

Om de sociale veiligheid in de

klassen te versterken blijven

we hier het hele jaar mee

bezig.Hiervoor is ook Rik de

Pauw in de klas, vraag er maar

eens naar aan je kind.

Het nieuwe thema van de

groepen 1/2 is Beroepen. Tot en met 15 oktober

zullen de kinderen kennis maken met verschillende

beroepen. De kinderen mogen boeken of spulletjes

mee naar school nemen die met het thema te maken

hebben. Graag voorzien van naam zodat we weten

wat van wie is.

In week 41 zouden we dan graag ouders uitnodigen

die in de klas van hun kind over hun beroep willen

vertellen, indien mogelijk geïllustreerd met een

voorwerp dat met het beroep te maken heeft.

Als je  hieraan mee zou willen doen geef dat dan zo

snel mogelijk door aan de leerkracht van je kind.

Worden wat je wil (beroepen)  is ook het thema van

de Kinderboekenweek van dit jaar. Dat sluit mooi bij

ons thema aan.

Nieuws uit de groepen 3 en 4

De afgelopen weken hebben de kinderen in groep 3

de letters i, k, m, s, p, aa, r, e, v geleerd. Met deze

letters kunnen ze nu al zinnen en korte tekstjes lezen.

Ze oefenen dit dagelijks met het boekje Veilig & vlot.

Op de meeste pagina’s staan woorden en/of zinnen

met woorden die bestaan uit een

(medeklinker)-klinker-(medeklinker), zoals ‘raap’,

‘rem’ en ‘kip’, maar ook ‘aap’ en ‘er’.

Tijdens het lezen wordt er zoemend gelezen en doen

we voor - koor - door. De kinderen kunnen vast

uitleggen aan jullie wat dat is. Thema kern 1:

Beestenboel. De kinderen leren onder andere de

betekenis van verschillende dierennamen en van

werkwoorden die bij dieren horen (sluipen, krijsen,

kronkelen, draven). Ook zijn we in gesprek gegaan

over dieren die een ei leggen en hebben we het

gehad over kenmerken van verschillende dieren.

In de groepen 4 werken we nog steeds aan het thema

Op ruimtereis! We leerden onder andere dat de

aarde eigenlijk heel klein is als je deze vergelijkt met

andere, veel grotere planeten. Ook leerde we een

leuk 'Ezelsbruggetje' (dat is een maniertje om iets

beter te onthouden) Maak Van Acht Meter Japanse

Stof Uw Nachthemd. Als je van al deze woorden de

eerste letter neemt weet je precies op welke volgorde

de planeten staan: Mercurius, Venus, Aarde, Mars,

Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.

Volgende week woensdag gaan we met de groepen 4

naar het planetarium in Artis om nog meer te leren

over de ruimte. Gym gaat dan voor de groepen 4 niet

door.

Nieuws uit de groepen 5 t/m 8
De groepen 5 en 6 gaan vlak voor de herfstvakantie

op schoolkamp naar de stayokay in Gorssel. We

vinden dit belangrijk voor de groepsvorming en

denken dat we tijdens dit gezellige en leerzame kamp
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elkaar beter leren kennen en er zo een fijn schooljaar

van kunnen maken.

De kosten voor deze schoolreis bedragen €125,-

Mocht u een betalingsregeling willen, dan wordt u

vriendelijk verzocht dit tijdig met Judith van Sambeek

(J.vansambeek@ttsa.nl) op te nemen.

Heeft u nog niet betaald, dan verzoeken wij u om het

bedrag voor 17 september a.s. over te maken naar

rekeningnummer NL94 RABO 0136 8432 47 ten name

van Theo Thijssenschool Amsterdam onder

vermelding van de voor- en achternaam van uw kind,

de groep en de naam van de leerkracht(en) van de

groep van uw kind.

De afgelopen week stond het thema ‘verkeer’

centraal in de groepen 5/6.

Wij werken met lessen uit het project Tussen School

en Thuis. Zij hebben lesmateriaal dat bestaat uit

foto’s van verkeerssituaties rondom de school. Op

deze manier wordt het materiaal herkenbaar en

spreekt het aan bij kinderen. Bovendien worden

kinderen zelf betrokken bij de ontwikkeling van het

materiaal. Zij geven

namelijk aan welke

verkeerssituaties zij

als onveilig ervaren.

Deze situaties

worden dan

gefotografeerd.

In de groepen 5-8 starten we maandag 20 september
met een aantal masterclasses Discussiëren kun je
leren. De kinderen gaan onder leiding van
masterclass-docenten van de stichting Discussiëren
kun je leren en de groepsleerkracht met elkaar in
discussie over een aantal stellingen. De kinderen
oefenen eerst met feiten en meningen geven. Het is
belangrijk om bij discussies en gesprekken te luisteren
naar de inbreng van iemand anders en daarop te
reageren. Onze ervaring is dat veel leerlingen van
onze school zich goed kunnen uitdrukken.
Presenteren, standpunten verkondigen en eigen
meningen geven, gaan ook al goed. Standpunten

goed onderbouwen met argumenten, je verplaatsen
in een ander en eventueel je eigen mening herzien,
zijn nog aandachtspunten. De lessen sluiten aan bij
het vak burgerschap.

DKJL is een effectief bewezen burgerschap methode
die tegelijkertijd de mondelinge taal en sociaal
emotionele vaardigheden versterkt. Naast het
versterken van de mondelinge taal besteden we
aandacht aan woordenschat, kritisch denken en
begrijpend luisteren.

Naschoolse activiteiten
Goed nieuws voor kinderen in het bezit van een
stadspas: voor hen zijn de activiteiten dit seizoen
geheel gratis! Geen stadspas maar weinig financiële
middelen? Dankzij donaties van ouders kunnen we
enkele kinderen blij maken met een gedoneerde
cursus, dus schroom niet om de school een voucher
met kortingscode te vragen of contact op te nemen
met de talentmakelaar (zie hieronder). De cursussen
starten in de week van 4 oktober 2021, tenzij anders
vermeld.

Een greep uit het nieuwe aanbod naschoolse

activiteiten: Kleuters in het Wild, Doe mee met

Macramé, Type lessen, Hoe word ik Archeoloog,

teken in patronen: Zentangle, Wetenschap met de

UVA, Breakdance, Circus, InterActing bij Boom

Chicago speciaal voor kinderen met autisme en nog

veel meer activiteiten. Meer informatie vindt u in de

brochure en op de website; inschrijven kan vanaf

vrijdag 10 september 09.00 uur via

https://naschoolseactiviteiten.amsterdam.

Meer informatie of heeft u hulp nodig bij het
inschrijven? Neem dan contact op met de
talentmakelaar van DOCK: Wanda Broers,
wbroers@dock.nl, 06 – 2232 9474

Zanggroep Voix là! Westerpark
Er zijn nog een paar plekjes voor 10+ leerlingen voor
zanggroep Voix là! Westerpark - Niveau gevorderd op
maandag om 16u. Bij interesse: mail naam en
telefoonnummer naar zingenbijsarah@gmail.com en
ze neemt contact met je op!
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