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Gymzaal
Voor de komende periode tot aan de
zomervakantie van 2021, kunnen we op
de maandagochtend geen gebruik maken
van de gymzaal van De Roos. De Roos
krijgt namelijk voor een periode
‘inwoning‘ van de Narcis-Queridoschool.
Daardoor moet de gymzaal die wij voor
groep 3 tot en met 8 gebruiken nu met 3
scholen worden gedeeld.
Zodra de school weer start hebben wij dus
een kleine wijziging in het gymrooster. De
gymlessen voor groep 3 en 4 worden
voorlopig op maandagochtend in de
gymzaal van onze school gegeven door
onze gymdocent. Maandagmiddag wordt
er wel weer gebruik gemaakt van
de gymzaal in De Roos.
Voor groep 8 is er een belangrijke wijziging
wat betreft de gymlestijd en de pauze op
de maandag. Vanaf januari gymmen zij in
de middag van 12.15 tot 13.00 uur.
Groep 8 speelt dan buiten van 11.45 tot
12.10 uur en zij lunchen van 13.00 tot
13.30 uur. Alle kinderen van groep 8
blijven op maandag over en daar
zijn geen kosten aan verbonden.
Afscheid van gymjuf Luna Hedges
Juf Luna neemt afscheid van onze school.
Zij werkt nog tot eind januari 2021. We
willen haar bedanken voor de jaren dat zij
de gymlessen op onze school heeft
verzorgd en wensen haar veel werkplezier
toe voor de toekomst!

Weetje over de begroeiing voor de school
Kennelijk groeit er een zeldzame plant op
de gevel van onze school;
de kransnemesia. Vanaf ongeveer 17.30
minuten in het filmpje voor de echte
liefhebbers.
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/276159
/de-stadsnatuur-is-rijk-aan-bijzondereplanten
Sinterklaasfeest
Anders dan andere jaren, maar daarom
niet minder leuk. Groep 1 tot en met 4
hebben de Sint begroet op het plein. Hij
was wat laat, maar dat komt omdat de
Sint alsmaar aan het wachten was op juf
Hennie die hem vele
jaren begeleid heeft bij zijn komst naar
onze school. We waren Sint vergeten te
melden dat zij in november met pensioen
is gegaan. De surprises die de kinderen
gemaakt hebben, waren weer prachtig en
met elkaar hebben we genoten van een
heel gezellig Sinterklaasfeest.

Pietengym kleuters

Nieuwe collega
Vanaf 1 februari hebben wij een nieuwe
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collega; Ramon Vogelzang. Hij zal de
gymlessen gaan verzorgen. Welkom,
Ramon!
Gemeentelijke subsidie laptop
Vanuit de gemeente is er een regeling
voor basisschoolkinderen van 10, 11 of 12
jaar, waarvan de ouders zich geen laptop
kunnen veroorloven. U moet wel aan
bepaalde voorwaarden voldoen. Op de
onderstaande website kunt u hier meer
informatie over vinden.
https://www.amsterdam.nl/werkinkomen/pak-je-kans/gratis-laptop-of/

Mocht u hulp nodig hebben, dan kunt u dit
navragen bij de leerkracht van uw kind.

hebben naar de kerstfilm gekeken, die het
team voor hen gemaakt heeft. In dit
filmpje vertellen zij het kerstverhaal als
personage in dat verhaal. Wat extra
hartverwarmend was deze dag waarop we
kerst vierden: ieder kind heeft
voor een kind in een andere groep een
kerstwens gemaakt. Deze wens hebben ze
allemaal persoonlijk overhandigd aan het
andere kind voor wie ze de wens
maakten. Het was genieten voor
de kinderen, maar ook voor ons als
team! En tot slot; het Jerusalema-dansje.
Van tevoren ingestudeerd, opgenomen en
tot een mooi geheel gemonteerd.
We vinden het wel heel jammer dat we u
niet kunnen ontmoeten tijdens de
‘kerstborrel’ in de speelzaal. Wie weet
wordt volgend jaar alles weer ‘normaal’ en
kunnen we ook deze traditie weer
oppakken.
Voor nu wenst het hele team
van de Admiraal de Ruyterschool u fijne
feestdagen en een heel gelukkig, en ook
vooral gezond, 2021 toe.
Team Admiraal

Kerstspel groep 3

Kerstviering
Kerst is wel heel anders verlopen dan we
hoopten. Toch hebben we dinsdag een
gezellige dag gehad met elkaar. Veel
kinderen hadden hun mooie kerstkleding
aan! Groep 6 had ervoor gekozen om in
pyjama of onesie te komen. De kinderen

