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Vakantie
Nog een paar dagen en dan begint de
zomervakantie. Het jaar is voorbij gevlogen. Er is
hard gewerkt dit jaar en veel geleerd. Niet
alleen in de klas, maar ook daarbuiten;
uitstapjes naar muziekvoorstellingen, musea,
Artis en de kinderboerderij om maar iets te
noemen.

Juf Ilonka gaat naar de Odyssee, dat is een
AMOS-school die zich richt op
ontwikkelingsgericht onderwijs. Het zijn stuk
voor stuk banen die passen bij de opleidingen
die ze volgen of net hebben afgerond. Wij
wensen ze veel plezier en succes op hun nieuwe
werkplek!
We krijgen er daarom ook weer een aantal
nieuwe leerkrachten bij! Na de vakantie zullen
ze zich aan u voorstellen, de komende week zijn
ze aanwezig bij de doorstroommiddag:
meester Ton, (7c), juf Sunita (MT en 7b), juf
Khadija (7b), juf Maryam (5b) en juf Ranya (3c).
Daarnaast komt ook juf Sevda (6a) weer terug
naar de Timotheusschool. We hebben daarnaast
ook nog een aantal leerkracht ondersteuners
aangenomen. Dat zijn: juf Ans, juf Zahia, juf
Martha L. en, de ons al bekende juf Amina.

Dit schooljaar zijn wij gestart met een
leerlingenraad, vanaf groep 5 zit er van elke klas
een leerling in de leerlingenraad. De eerste actie
van de leerlingenraad was het organiseren van
een dag waarbij de leerlingen de baas waren, zij
bepaalden wat er geleerd werd en hoe. De
leerlingenraad heeft ook het initiatief genomen
om een schoolkrant te maken, het eerste
exemplaar is inmiddels uitgedeeld.
Afscheid
We nemen ook dit jaar afscheid van een aantal
collega’s. Juf Laura gaat naar een school in
Amstelveen, zij wordt daar adjunct-directeur.
Meester Bert Jan gaat naar de Neptunus, een
AMOS-school op IJburg die voorloopt in
Wetenschap & Techniek. Meester Jos heeft
gekozen voor de Mr. De Jonghschool, een SOschool. Juf Claudia gaat naar de Nautilus, dat is
ook een AMOS-school die veel aandacht
besteedt aan Wetenschap & Techniek.

Groep 8
Voor groep 8 is het een spannende tijd nu;
afscheid nemen van de basisschooltijd en de
eindmusical. En dan na de zomervakantie
starten op een
school in het
voortgezet
onderwijs. Wij
wensen hen
natuurlijk veel
plezier en succes
met de musical,
maar vooral op
hun nieuwe
school.
Wij hopen dat ze
af en toe nog
even langs
komen om te
vertellen hoe het
met hen gaat.
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De onderbouw
De groepen 1 en 2
hebben een heerlijk
schooljaar gehad met
veel leuke
activiteiten.
Het schoolreisje naar
de Linnaeushof was
een topper.
Als afsluiting hebben
de kleuters dinsdag
17 juli een feestje
tegoed, dat zal zeker
erg gezellig worden!

VakantieBieb: E‐books voor het hele gezin!
Mede dankzij de VakantieBieb kunnen kinderen
in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer
voorkomt een terugval van het AVI‐niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te
lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books
voor het hele gezin. De app is te downloaden in
de App Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft
hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf
genieten van meer dan
60 e‐books.

Schoolreisjes
Het schoolreisje, iets
waar de leerlingen het hele jaar naar uitkijken.
Zoals u al kon lezen zijn de groepen 1 en 2 naar
de Linnaeushof geweest.
Ook de groepen 3, 4 en 5 zijn hier naartoe
geweest. Het was een heerlijke dag en de
kinderen hebben genoten.
De groepen 6, 7 en 8 zijn dit jaar naar Walibi
geweest, waar zij genoten hebben van de vele
spannende attracties. Het was dan ook erg stil in
de bus op de terugweg.

Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken
voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad
mini door uit te leggen wat hun favoriete e‐book
uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie
over deelname en spelvoorwaarden vindt u op
www.vakantiebieb.nl.

Sportdagen
Als jump-in school vinden wij sportiviteit
belangrijk. Ook dit jaar weer een sportdag,
georganiseerd door de werkgroep. Dankzij de
hulp van ouders en leerlingen van groep 8 was
het een sportieve dag.

Leeshulp
De leerlingen van groep 8
hebben geholpen bij het
lezen in groep 3. De
leerlingen en de juffen van
groep 3 vonden dit erg fijn. Zij
hebben de leeshulpjes uit
groep 8 in het zonnetje gezet.

Belangrijke data
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli t/m 2 september
3 september

Tip!
Een dagje weg naar de dierentuin, attractiepark,
strand of familie is niet altijd een optie, reizen
met het openbaar vervoer is duur. Via
goedkooptreinkaartje kunt u veel geld besparen
en kan een dagje uit ineens wel tot de
mogelijkheden behoren.
Website: https://www.goedkoop-treinkaartje.nl
E-mail: info@goedkoop-treinkaartje.nl

doorstroommiddag
afscheidsmusical groep 8
afscheidsfeest groep 8
laatste schooldag
groep 8 geen school
zomervakantie
eerste schooldag

Vakanties 2018-2019 schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

20 t/m 28 oktober 2018
22 december 2018 t/m
6 januari 2019
16 t/m 24 februari 2019
19 april t/m 5 mei 2019
11 juli 2019 t/m
25 augustus 2019

Wij maken deel uit van Stichting AMOS

