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Mijn eerste drie weken
Bijna drie weken geleden ben ik als directeur begonnen op De BOE. Ik ben zeer hartelijk en
warm ontvangen door de kinderen, het team en de ouders. Dat is een heel prettig begin. In
de eerste week ben ik alle groepen langs geweest om mij voor te stellen aan de kinderen. Dit
deed ik met een aantal voorwerpen die ik van huis had meegenomen. Aan de hand van die
voorwerpen vertelde ik iets over mezelf en konden de kinderen ook vragen stellen. Wellicht
heeft uw kind daar iets over verteld en weet u nu ook iets meer over mij… Ik werk vijf dagen
per week en op donderdag werk ik thuis. Elke ochtend zal ik bij de deur staan om de
kinderen en u welkom te heten. Ik vind het belangrijk om alle kinderen ’s ochtends te zien en
u kunt me op dat moment ook altijd even aanschieten over zaken. Mochten we meer tijd
nodig hebben dan kunnen we ook altijd een afspraak maken.
Aanvang van de school
Onze school gaat om kwart over acht open. De lessen beginnen om half negen. Er is dus
een kwartier inlooptijd om kinderen van de thuissfeer naar de klassensfeer te laten komen. U
heeft dan de gelegenheid om even de klas in te gaan, iets door te geven aan de leerkracht
en uw kind(eren) gedag te zeggen. Om vijf voor half negen gaat er een bel. Dat is het teken
dat u de klas en de school moet verlaten. De tweede bel gaat om half negen. Dat is het
teken dat de lessen gaan beginnen. Mocht uw kind na de tweede bel op school komen dan is
het te laat. U moet zich dan met uw kind(eren) melden bij Karin Kroon. Wij hopen natuurlijk
dat iedereen op tijd komt!

Verlof aanvragen
Bij een verlofaanvraag buiten de reguliere vakantie om maakt u gebruik van het
verlofformulier. Dit formulier kunt u bij Karin Kroon halen. Op de achterkant van het formulier
vindt u de redenen wanneer er wel of geen verlof wordt toegekend. Daarna krijgt u bericht
van Karin. Het verlof moet zes weken van tevoren worden aangevraagd. Er zijn twee soorten
formulieren, vakantie verlof en een formulier voor gewichtige omstandigheden. Ook de
ouders van leerlingen die nog niet leerplichtig zijn willen wij vragen het formulier in te vullen.
Bij deze groep kinderen wordt het verlof bijna altijd toegekend.
Tamar Süss, directie@boe-amsterdam.nl

Afscheid van Siebe
Een paar weken geleden hebben we afscheid genomen van Siebe. De hele week stond in
het teken van het afscheid. Alle kinderen hebben muzikale workshops gevolgd en gewerkt
aan een cadeau. Op woensdagmiddag was er een vrijmarkt om geld in te zamelen voor het
goede doel. De middag was een groot succes en uiteindelijk hebben we Siebe een cheque
van 2000 euro aan kunnen bieden, een prachtig bedrag waar Siebe erg van onder de indruk
was. We willen alle kinderen, ouders en collega's hartelijk bedanken voor hun bijdrage
hieraan! Op vrijdag 11 september namen we dan echt afscheid van Siebe. Het was een
fantastische dag. Alle groepen hebben afscheid van Siebe genomen en 's middags was er
het spetterende optreden van het Groot Schoolplein Orkest. Mede dankzij het prachtige
weer, maar vooral door het enthousiasme van de kinderen en leerkrachten, was dit een groot
succes.
Afscheid van Siebe door de kinderen
De afscheidsweek van Siebe was van 7 tot en met 11 september. In die periode hebben we
veel aandacht besteed aan de afscheid van hem, want hij moet nog een klus klaren op
”Basisschool de Witte Olifant”. Dat vonden we allemaal heel erg jammer, dus heeft de
feestcommissie het grote schoolpleinorkest ingehuurd.
Dinsdag en donderdag hebben de kinderen geoefend met het grote schoolpleinorkest. De
groepen een en twee hebben een kokosnootdop, een ballon, en een vogelfluitje gekregen.
Groepen drie hebben planken gekregen. Groepen vier flessen. Groepen vijf kokers. Groepen
vijf en zes fluitjes. Groepen zeven steigerbuizen. Groepen acht cementkuipen. En verder
hebben bijna alle groepen shakers geknutseld.
Woensdag hebben de kinderen een vrijmarkt georganiseerd. De onderbouw liep wat rond
om te kopen, de middenbouw heeft een vlooienmarkt georganiseerd en de bovenbouw een
foodmarket. Gezamenlijk hebben de kinderen, team en ouderraad wel 1500 euro opgehaald
om kansarme, maar talentvolle kinderen op de Molukken te laten studeren.
Vrijdag was Siebes allerlaatste dag.
De onderbouw gaf een taart met een plaatje van het “Siebe Hentzepeterplein”. De
middenbouw had een heel lááááááááánge sjaal en de bovenbouw had kaartjes met lieve
boodschappen voor Siebe gemaakt en die vervolgens in grote ballonnen gestopt die Siebe
moest kapotmaken met zijn karatetrappen.
Daarna is de waardecheque van de vrijmarkt overhandigd. Vervolgens hebben de
jaargroepen afscheid genomen.

En ’s middags was er een concert met de hele school. Met de instrumenten die ze
gemaakt/gekregen hebben. Ook ging de BOE-band optreden voor onze directeur. Daarna
gingen we twee zelf geschreven liedjes gezongen. Siebe was door die week toch nog heel
erg blij.
Geschreven door Tymon, groep 8a

Afscheid van Siebe door het Team
’s Avonds heeft ook het team van de BOE afscheid genomen van Siebe. Hij werd met een
fietstaxi thuis opgehaald, naar Hotel de Goudfazant gebracht en daarna ook weer
thuisgebracht.
De BOE wil Staxi hartelijk bedanken voor de verleende service!!

Welkom Tamar
Op maandag 14 september is onze nieuwe directeur, Tamar Süss, gestart op de BOE.
Tamar heeft zich in alle groepen voorgesteld en ook het team heeft haar al een beetje leren
kennen. We kijken uit naar een fijne samenwerking. Welkom op de BOE!

Nieuw communicatieplatform SchouderCom.nl
Om de communicatie met ouders makkelijker te maken, gaan we starten met SchouderCom.
SchouderCom is een online communicatieplatform dat staat voor SCHool-OUDER
COMmunicatie.
Dit platform biedt de mogelijkheid om onderling digitaal met elkaar te communiceren zonder
de mailadressen zichtbaar te maken. Deze communicatie kan zowel via de computer als de
telefoon met een app.
Als uitgangspunt in de communicatie met ouders heeft de BOE het standpunt dat het
persoonlijke contact met ouders altijd voorop staat.
Met SchouderCom willen wij inzetten om de overige functionele communicatie te
vergemakkelijken en overzichtelijk te maken. De jaarkalender, inschrijving voor 10-minuten
gesprekken, adressenlijst, nieuws uit de klas en oproepen zullen voortaan via SchouderCom
verlopen.
We starten in oktober met drie groepen van onze school.
De Startgroep Schouder Com bestaat uit: Marjolijn Rokebrand leerkracht 1/2 g, Danielle
Michels leerkracht 3a, Tania Spaans leerkracht 8a, Roel Pieters MR ouderlid, Lot Kooijman
ict-coördinator, Ineke Terpstra middenbouwcoördinator.

Van de vakleerkracht beeldende vorming , Dorine Frederiks
Periode van 17 augustus t/m 25 september 2015
groepen 1/2
We maakten echte monoprints van een portret! Een monoprint is een eenmalige afdruk met
verf. Dat was reuze spannend. We maakten spiegeltjes met een prachtig lijstje eromheen
van gescheurd sitspapier. We leerden vormpjes spiegelen door ze aan de ene kant van een
papier weg te knippen en aan de andere kant gespiegeld op te plakken. We knutselden
tasjes met visjes erop. We maakten toverstokjes waarbij we ecoline alle kanten op toverden
door te blazen door een rietje. Door gekleurde wasco en daarover witte wasco op zwart
papier te kleuren, konden we heksjes en bezems in de gekleurde laag krassen. Dat leek ook
wel toveren. En met echte takjes uit het bos en klei bouwden we heksenhuisjes! Die werden
mooi!

groepen 3
We startten met het maken van de verjaardagskalender. We maakten een collage van een
hele grote stapel cadeautjes! Daarna hadden we het in de klas over vriendjes maken. We
probeerden ‘vriendjes’ te zoeken in een warboel van lijnen. Dat lukte goed hoor! We
tekenden allemaal speelgoed op een groot vel papier; alsof we een hele middag hadden
gespeeld en niets hadden opgeruimd. We deden een beetje als Picasso deed.

groepen 4
We maakten een verjaardagskalender met fineliner en viltstift en tekenden een smalle hoge
stapel cadeautjes of een hele hoge taart. Van oude stropdassen, misschien wel door de
pappa’s of opa’s gedragen, maakten we een etui! Naaien met draad en naald en knopen
aanzetten is nog wel super moeilijk hoor! Maar met hulp van ouders lukte het toch wel. In
tweetallen maakten we collages die horen bij de ‘gouden regels’ van de klassen. Dat was
super leuk om te doen!

groepen 5
Met zijdevloeipapier en fineliner maakten we een taart of cadeaus voor op de
verjaardagskalender. In één klas maakten we etuis als in groep 4 en in de andere klas
gingen we ‘vriendjes zoeken’ als in groep 3. Het is leuk om te zien wat kinderen al meer
kunnen dan de jongere kinderen. Ook maakten we in tweetallen illustraties, door middel van
collage, bij de ‘gouden regels’ van de klassen.
groepen 5/6 en 6
Op onze kalender staat een voertuig met op het dak een enorme stapel cadeaus. We
fantaseerden dat iedereen die op onze verjaardag komt zo’n berg cadeaus mee zou nemen.
De resultaten zijn super grappig; ooit iemand op je verjaardag gekomen met een olifant? Of
met een luchtballon? Met een zacht B potlood tekenden we een VOC schip, waarbij we
leerden licht en donker in ons werk te krijgen. We maakten het schilderij van Van Goghs
slaapkamer na, maar dan als 3D uitklapkaart. Dat leek eerst even moeilijk, maar iedereen
kon het! Het resultaat is echt prachtig!
groepen 7
Onze kalender werd een collage die een beetje raar mocht worden. Want raar is soms juist
leuk! We maakten grappige boekenleggers. Voor het afscheid van Siebe maakten we een
shaker met rijst er in. Enorme bouwwerken van kikkererwten en satéprikkers construeerden
we. Dit was een samenwerkingsopdracht waarbij we met elkaar tot één product moesten
komen. Geweldig leuk was dat! We leerden wat atmosferisch perspectief is door een
landschap met pastelkrijt te maken en te doezelen. We maakten op papier een laboratorium
waarbij sommige proefjes tot explosies leidden. Spannend om ecoline weg te blazen door
een rietje!

groepen 8
In de ene groep maakten we een collage voor de kalender en in de andere groep een
kalender met tekst en gebruikten we een verstuiver om ecoline te verstuiven.

Dat was spannend. Bij het thema India leerden we technisch tekenen met de geodriehoek en
maakten we een symmetrisch gebouw zoals de Taj Mahal. Bij het thema Australië
veranderden we het gezicht van een westerse man in een aboriginal door middel van
dotpainting. Daarbij gebruikten we een wattenstaafje. Alle aboriginals bij elkaar maken wel
indruk hoor!

Mediatheek- oproep
De mediatheek is op zoek naar nieuwe hulpouders. Heeft u tijd en zin om op een vaste
ochtend in de week in de mediatheek de kinderen te helpen bij het zoeken naar en lenen van
een boek, van 8.30 tot 9.15? Meldt u zich dan aan bij Karin Kroon of bij Paulien (groep 1/2F).
Mocht u maar eens per 2 weken kunnen, ook dan bent u zeer welkom!

Kinderboekenweek, ‘Raar maar waar!’
Binnenkort is het weer Kinderboekenweek, van 7 t/m 18 oktober.
Ook op school besteden we daar natuurlijk aandacht aan.
In alle groepen is het thema op dit moment ‘Raar maar waar!’
De mediatheekgroep heeft allerlei nieuwe boeken rondom het thema aangeschaft.
En ook dit jaar doen we met onze school mee aan de Nationale voorleeswedstrijd.
Die wedstrijd is bedoeld voor de groepen zeven en acht van het basisonderwijs,
en heeft als doel de bevordering van het (voor-)leesplezier.
Voor 9 oktober worden in de groepen 4 t/m 8 klassenwedstrijden gehouden.
Op woensdag 14 oktober vindt in de mediatheek de wedstrijd om het schoolkampioenschap
plaats, waaraan van elke groep7/8 twee klassenkampioenen meedoen.
De kampioenen van de gr. 4 t/m 6 gaan die dag in een andere klas voorlezen.

De schoolkampioen wordt uitgezonden naar de wedstrijd van Amsterdam. Daarna volgt een
ronde van de provincie Noord-Holland, en in mei vindt de landelijke finale plaats.
De schoolwedstrijd is niet toegankelijk voor ouders, maar je kunt je kind thuis aanmoedigen
om mee te doen aan de klassenwedstrijd, en helpen met het kiezen van een
spannend/mooi/grappig stukje uit een mooi kinderboek. Het gaat om een fragment van 3
minuten. Ook kun je je kind helpen daar een korte inleiding bij te vertellen, en stimuleren om
luid en en spannend voor te lezen.
Veel leesplezier!
De mediatheekgroep
Verzamelactie voor de vluchtelingen
Volgens de Verenigde Naties reizen dagelijks ongeveer 1.000 vluchtelingen door Servië op
weg naar de Europese Unie. De meeste vluchtelingen zijn gevlucht voor de oorlog in Syrië
en lopen dagen of zelfs weken om een veilige plek te bereiken.
Ze vluchtten met niets anders dan de kleren die ze droegen toen ze moesten vluchten.
Mensen zijn uitgeput na het doorstaan van een extreem zware reis en hebben dringend
behoefte aan basisproducten.
Wij kunnen de vluchtelingencrisis als school niet oplossen.
Maar wat kan de BOE wel doen voor de vluchtelingen?
U kunt kleding, schoenen en toiletspullen afleveren in de ouderkamer.
De spullen moeten wel zo goed als nieuw zijn en netjes gesorteerd.
De actie loopt vanaf heden tot dinsdag 13 oktober. Voor vragen kunt u contact opnemen met
Gaëlle, ggermain@boe-amsterdam.nl.
Laten wij met zijn allen de vluchtelingen een hart onder de riem steken!

Flyer en folders
In de hal kunt u allerlei folders en promotiemateriaal vinden over leuke, leerzame of
sportieve kinderactiviteiten. Wilt u zelf ook een activiteit onder de aandacht brengen? Dat
kan in overleg. We verzoeken u echter niet ongevraagd materiaal neer te leggen of posters
op te hangen.
TSO
Bij controle van onze financiële administratie is gebleken dat meer dan 2/3 van de ouders de
eerste termijn nog niet betaald hebben. Tevens hebben we van veel kinderen die overblijven
nog geen aanmeldingsformulier ontvangen.
De overblijfadministratie loopt per kalenderjaar. Dit houdt in dat we eind december het jaar
moeten kunnen afsluiten en alle betalingen tot en met december 2015 op onze rekening bij
geschreven moeten zijn.
We verzoeken u ervoor te zorgen dat op 1oktober de maandbedragen van september
en oktober betaald zijn.
Op het aanmeldingsformulier en de website van de school staat duidelijk vermeld dat wij
voor vaste termijnen geen facturen sturen. Ook is er geen sprake van automatisch
incasseren.
Het is belangrijk dat de maandbedragen aan het begin van de over te blijven maand worden
betaald zodat wij onze overblijfmedewerkers kunnen betalen.
Wij rekenen op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Gaelle Germain
TSO coördinator
overblijf@boe-amsterdam.nl

