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Beste ouder(s) / verzorger(s),
Bij deze de nieuwsbrief van november 2019.

Schoolnieuws
Instagram
Sinds eind oktober heeft Daltonschool
Neptunus een eigen Instagram account.
Op ons Instagram account laten wij zien wie
wij zijn, wat we allemaal op onze school doen
en hoe leuk en gezellig het bij ons op school
is.
Volg ons en laat zien hoe trots wij op onze
school zijn!

De ouderbijdrage
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een brief van de ouderraad m.b.t. de
betaling van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020.
Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf schooljaar 2019/2020
uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen.
Scannen van de Stadspas
U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij juf Ilse (beneden bij de
administratie), zij is er van maandag t/m woensdag. Waarna de gemeente het
bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de rekening van de
school stort. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de
vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje heeft voldaan. Het scannen van de
Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een afgeschermde ruimte.
Wanneer u met de stadspas de ouderbijdrage heeft voldaan zullen wij u
vanzelfsprekend uit de ClubCollect administratie halen.
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Aanvragen Stadspas
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig
vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op
www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer
14020.
Juf Ilse stelt zich voor.....
Dag allemaal, Ik ben sinds 1 november ter ondersteuning van
Annemieke van der Groen en Dana Bruins werkzaam op basisschool de Neptunus
en ook op basisschool de Poseidon. Het onderwijs is mij niet onbekend, de
afgelopen 18 jaar ben ik werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. Ik heb
ontzettend veel zin om met de leerlingen, ouders en medewerkers van beide
scholen er een mooie samenwerking van te maken. We komen elkaar vast tegen!
Op maandag, dinsdag en woensdag treft u mij op de Neptunus en op donderdag
en vrijdag werk ik op de Poseidon. Heeft u vragen en/of opmerkingen, mijn
mailadres is ilse.vreemann@amosonderwijs.nl
Op tijd komen
Een keer door omstandigheden te laat komen op school kan iedereen weleens
gebeuren! Echter, de laatste tijd gebeurt dit te veel! Om 8.20 gaat de deur open
en om 8.30 uur gaat de bel. De leerlingen moeten dan in de groep zijn omdat de
les gaat starten. De komende tijd gaan wij strenger letten op laatkomers en
zullen wij leerlingen en ouders hier, indien nodig, op aanspreken. Wist u
overigens dat veelvuldig te laat komen ook een vorm van ongeoorloofd verzuim
is in het kader van de leerplichtwet?
Strandbalwedstrijd
We hebben genoten van de leuke gemailde en getwitterde foto’s. Hieronder ziet
u de winnaars van de wedstrijd. Zij zullen allemaal volgende week hun prijs
uitgereikt krijgen.
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Dalton
Wij zijn Daltonschool Neptunus. En omdat wij u graag meer vertellen
over het Daltononderwijs nemen wij u de komende nieuwsbrieven graag
mee in de visie hierachter. In deze nieuwsbrief staat de tweede
kernwaarde ’samenwerken’ centraal.
Onze school is een gemeenschap waarin we rekening met elkaar willen houden.
Kinderen leren oog en oor te hebben voor elkaars en eigen kwaliteiten en
ontwikkelpunten. Bovendien leren ze onderlinge verschillen te respecteren en
waarderen. Iedereen moet immers, vroeg of laat, met verschillende soorten
mensen kunnen omgaan, leven en (samen)werken.
De coöperatieve (samen)werkvormen die dagelijks worden ingezet, bevorderen
de betrokkenheid van alle deelnemende leerlingen.
Iemand helpen met
rekenen.
Zonde van de tijd of een
vorm van samenwerken?

Samenwerken gaat niet vanzelf. Samenwerken moet worden
aangeleerd en kinderen kunnen zich hier in ontwikkelen.
Verschillende niveaus kunnen naast elkaar worden ingezet
wanneer kinderen zich ontwikkelen.

Hieronder wordt de opbouw van het samenwerken toegelicht:
Niveau 1: Zelfstandig kunnen werken.
Niveau 2: Samenwerken aan een gesloten opdracht met vaststaand
eindresultaat.
Niveau 3: Samenwerken aan een gesloten opdracht die je alleen kunt volbrengen
als ook iedereen een bijdrage levert (gedeelde verantwoordelijkheid). Iedereen
kan vanuit zijn eigen rol een bijdrage leveren de bijdrage hoeft
niet gelijkwaardig te zijn.
Iemand neemt het
voortouw.
Niveau 4: Samenwerken aan een meer open opdracht, naast de
gedeelde verantwoordelijkheid nemen ze ook beslissingen op
De baas spelen of
effectief samenwerken?
inhoud, proces en product gezamenlijk. Je hoeft niet gelijktijdig
actie te zijn je kun ook na elkaar werken aan een product.
Bij ons op school uit zich dat in maatjeswerk en tutorhulp. Er zijn leerlingen van
de bovenbouw die een tutor zijn van een leerling in de onderbouw en samen met
hen opdrachten doen. Daarnaast wordt er in groep 3 t/m 8 samengewerkt bij de
verschillende opdrachten van techniek. De leerlingen hebben een maatje en
samen, of met hulp van elkaar, maken ze bij deze lessen een product.
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Nieuws uit de groepen

Loi Krathong
Op woensdag 13 november besteden wij in de groepen aandacht aan het Thaise
feest van het licht Loi Krathong. Tijdens volle maan in november verzamelen de
Thaise boeddhisten zich bij de rivier. De boeddhisten leggen lampionnen van
bladeren in het water. Deze lampionnen, ook wel krathongs genoemd, worden
gemaakt van natuurlijk materiaal (onder andere bananenbladeren) in de vorm
van een lotusbloem. Het vaartuigje bevat meestal een kaars, drie wierookstokjes
en bloemen. Daarbij voegen zij er nog negen muntjes aan toe voor geluk.
De boeddhisten denken dat elk wegdrijvend lichtje een stukje ongeluk van de
boeddhist meeneemt.

UniKidz
Maak kennis met het VVE Plus concept van UniKidz
Vanaf januari 2020 biedt UniKidz VVE Plus aan op Neptunus voor kinderen van 2
tot 4 jaar. VVE staat voor Voorschoolse en vroegschoolse educatie en laat
kinderen spelenderwijs kernvaardigheden leren die afgestemd zijn op hun
belevingswereld. Ons enthousiaste VVE team staat voor uw kind klaar! Met veel
persoonlijke aandacht bieden zij een veilige omgeving zodat uw kind zich thuis
voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Spelen, ontdekken en groeien gaan hand
in hand. Bij UniKidz staat spelenderwijs ontdekken centraal. Zo wordt uw kind
optimaal gestimuleerd in de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling,
sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de
beginselen van rekenen. Dit zorgt voor een soepele overgang naar de
basisschool.
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De Plus factor
Onze Plus factor staat voor aanvullende activiteiten die aansluiten op en passen
binnen het thema van de VVE. Dit zijn onder andere activiteiten op het gebied
van theater, dans, creativiteit, sport en STEAM (science, technology,
engineering, art & mathematics). Hierdoor wordt spelenderwijs leren extra leuk!
We werken hierbij samen met o.a. Theaterschool ACT, Scoolz, STEAM en
sportstudio ‘ik-ben-fit’ Arena. Door onze Plus factor sluiten we aan op het profiel
van de school, namelijk wetenschap, natuur en techniek.
Uk en Puk
Binnen onze UniKidz VVE locaties werken we met de methode Uk en Puk, een
officieel door de overheid erkend educatief programma. Puk is een goedlachse
pop die het speelkameraadje is van de kinderen, de ‘Ukken’. In het programma
staan actief bezig zijn, ontdekken en spel centraal.
Meer informatie of aanmelden? Wij staan u graag te woord via 020-416 56 91 of
stuur een bericht naar informatie@unikidz.nl.
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Wilt u meewerken aan een enquête?
Om erachter te komen wat kinderen graag doen en wat de behoefte is op het gebied van sport:

Mijn naam is Max koot en ik ben een tweedejaars student aan de opleiding SM&O
(sport, management en ondernemen). Voor mijn opleiding moet ik een
onderzoek uitvoeren. Ik doe dit bij het bedrijf Decathlon, Decathlon Sporthub om
precies te zijn. Bij de Sporthub proberen wij sport toegankelijk te maken voor
iedereen. Om erachter te komen wat kinderen graag doen en wat hun behoefte
is op gebied van sport, heb ik een enquête gemaakt. Nou zou ik hier graag
reacties op hebben, alleen mag ik dit niet zomaar aan kinderen vragen, vandaar
dat ik met jullie basisschool contact heb gezocht. Het zou heel fijn zijn als
ouders, verzorgers de enquête in willen vullen, dit zou mij ontzettend helpen om
erachter te komen wat de behoefte van kinderen is op het gebied van sport!
De link van de enquêtes is als volgt:
https://hva.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_abBlZeTLmHGpUz3
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Agenda










4 t/m 7 november 2019:
8 november 2019:
16 november 2019:
21 november 2019:
23 november 2019:
5 december 2019:
6 december 2019:
19 december 2019:
21 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020:

Drieweggesprekken
Studiedag – Alle kinderen vrij
Landelijke intocht Sinterklaas
Groep 6, 6/7, 7, 8a en 8b naar IDFA
Sinterklaasintocht op IJburg
Sinterklaasfeest
Uitslaapochtend tot 10.30 uur
Kerstviering
Kerstvakantie

Voor vragen en/of opmerkingen;
Administratie.Neptunus@amosonderwijs.nl
Met vriendelijke groet,
Het team van de Neptunus.

