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terugblik
Ons IPC thema is afgerond. Ons thema was: wie ben ik.
Daarnaast hebben we ook de kinderboekenweek afgerond.
Vanochtend hebben alle klassen een presentatie gegeven over
de afgelopen periode aan elkaar. Het was erg goed en er was
een uitstekende sfeer.
Gister hebben we een mooie studiedag gehad met het team.
We hebben ook teruggekeken naar de start en de afgelopen
periode. We zijn tevreden met de stappen die we als school

(kinderen, ouders en team) hebben gemaakt. Bij deze dan ook
mijn complimenten aan u en uw kinderen.
We hebben een start gemaakt met de doelwijzer (ons portfolioinstrument). Dat laatste wordt ons belangrijkste project richting
de kerst samen met het verstevigen van wat we nu hebben
opgebouwd in de basishouding en de basisvaardigheden.
Vandaag zijn de kinderen van de middenbouw naar het cinekid
festival. Vooral het medialab is erg interessant. Ik verwacht dat
ze het erg leuk hebben.

rubberen valdemping op het pleintje
Er komen vragen bij mij en bij Roshan (Combiwel) over de
valdemping op het pleintje. Diverse ouders vragen zich af of de
valdemping van hetzelfde materiaal is als het rubbergranulaat
van kunstgrasvelden waarover op dit moment commotie is
ontstaan na een ui tzending van Zembla. Om eerli jk te zijn: wij
weten dit niet en we houden ontwikkelingen goed in de gaten.
Roshan heeft dit bij de gebiedsmakelaar van de gemeente
neergelegd om daar een antwoord op te krijgen.
Omdat we dit serieus willen nemen gaan we er van uit dat het
om eenzelfde materiaal gaat en kijken we wat voor beleid we
hier op moeten voeren. De gemeentelijke gezondheidsdienst en
de informatie van het RIVM nemen we dan als uitgangspunt.
(http://www.ggd.amsterdam.nl/nieuwsoverzicht/informatie/ en
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestel
de_vragen/Milieu_Leefomgeving/Alle_veelgestelde_vragen_over_Rubbergranul
aat )

.

RIVM geeft aan dat er op 3 manieren in aanraking gekomen kan worden met verkeerde stoffen uit rubbergranulaat: via
huidopname, via inslikken van korrels en via inademing van vluchtige stoffen.
Ik verwacht (maar ik ben geen specialist) dat huidopname niet van toepassing is omdat er geen sprake is van verwondingen zoals je
die bij sporten wel kunt verwachten (o.a. slidings). Het inslikken: dat zullen we in de gaten houden en we zullen ook op regelmatige
basis kinderen de handen laten wassen. Qua inademing: dat ligt in ieder geval buiten mijn expertise. Wat ik zie in ieder geval is dat
het pleintje veel ventilatie kent van wind. Ik neem aan dat het vervliegen van stoffen met name zou gebeuren bij warmte en mi nder
nu we de winter ingaan.
De gemeente geeft aan te zullen reageren op vragen. Op dit moment komen er weinig vragen bij de gemeente terecht, ik zou u bijna
willen vragen om te bellen met 14020 zodat de gemeente eerder met een bericht komt.
Ons beleid: we wijzen kinderen erop om het rubber niet in te sli kken en we letten er op dat kinderen na het spelen op dit plein hun
handen goed wassen

herhaalde oproep: gitaarles!
Op de vrijdagen wordt er in de middag geen cursus gitaar aangeboden als naschoolse activiteit. Ik
wil u vragen om bij interesse hiervoor uw kind op te geven. Davide (de meester die de muzieklessen
verzorgt op de SoU)zal de lessen voor zijn rekening nemen. In de bijlage meer informati eve over de
cursus. Opgeven graag zo snel mogelijk want dan kunnen we starten. Voor nu zullen we dit
aanbieden als: wie het eerst zich opgeeft heeft een plek.

diversen




De dinsdag na de herfstvakantie zal een groepje ouders alle
kinderen op hoofdluis controleren. We willen de ouders
vragen om die dag de kinderen met losse en goed gekamde
haren naar school te sturen. Als kinderen luis of neten
hebben zal hier op discrete manier mee worden omgegaan
en zullen de ouders op de hoogte gebracht worden.
Na de herfstvakantie zullen we al snel een naschoolse
activiteit toevoegen voor de onderbouw. Dit wordt gedaan
met subsidie van de gemeente waardoor de tarieven van de
gemeente zullen gelden. https://www.combiweljunior.nl/

vooruitblik
Het is herfstvakantie! Veel plezier. Na een heftige periode op een nieuwe school is het
goed om even tot rust te komen zodat we na de vakantie weer fijn verder kunnen.
Op vrijdag 28 oktober, na de vakantie, vieren we onze opening. Op deze dag is het leuk als
de ouders
in de ochtend met de kinderen meelopen naar het plein voor de
openingsceremonie.
Tot maandag 24 oktober!

agenda
17-10 herfstvakantie tot 21-10
28-10 opening SoU AmsterdamWest
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