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Zomervakantie

Nieuwe kinderen
In juni en juli verwelkomen we Juul, Olivier, Moses,
Daphne, Samuel, Isabella en Jada op school, en
Felix, Vigo en Mia op de voorschool.
Personeel
Na de zomer verwelkomen we vier nieuwe collega’s
op onze school. Zij stellen zich aan u voor:

Hallo allemaal, ik ben Carlijn Huis. Ik ben geboren in
1991 (een snel rekensommetje leert hoe oud ik ben ;-))
en woon in Castricum. Ik heb na mijn propedeuse
Pedagogische Wetenschappen hier in Amsterdam de
PABO in Groningen gedaan met als extra aandachtspunt
bewegingsonderwijs. Dit schooljaar heb ik via het
Europese Eramus+ project met heel veel plezier als
vrijwilliger op een Montessoribasisschool gewerkt in
Graz, Oostenrijk. Tijdens mijn eigen basisschoolperiode
ben ik eerst in Dublin en daarna in Castricum een happy
Montessoriaan geweest. Ik ga het komende jaar mijn
Montessori-aantekening halen en kijk er heel erg naar

uit om hier te beginnen in de middenbouw naast juf
Saskia en juf Tessa. Ik hou erg van reizen, dansen en
taarten bakken.
Mijn naam is
Madhivi [spreek
uit: Ma-dewie] Soekhoe en
ik ben 27 jaar
oud. Ik vind het
belangrijk om
naast alle
schoolvakken
kinderen te leren
positief te zijn en
te geloven in
zichzelf. Ik haal
veel voldoening
uit mijn werk
door kinderen te
zien groeien en
ontwikkelen. Het
is voor mij erg
belangrijk een veilig pedagogisch klimaat te creëren
in de klas waarin elk kind zich optimaal kan
ontwikkelen. In mijn vrije tijd wandel ik het liefst op
het strand met mijn chihuahua en geniet ik van
spontane afspraken met vrienden en familie. Ik kijk
ernaar uit om na de zomervakantie te starten bij
jullie op school.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Judith
van Peet-van Hal. Ik
ga drie dagen
werken in de nieuwe
groep 5/6.
Inmiddels sta ik 15
jaar voor de klas.
Altijd heb ik een
bovenbouwgroep in
het Montessorionderwijs gehad.

Ik heb twee
kinderen, Mees
en Bram, en woon
samen met hen
en mijn man,
Dirkjan, op IJburg.
Ik heb erg veel zin
om volgend jaar
te starten.

Ik ben Annet Demeijer, de nieuwe juf voor de
onderbouw. Op het moment werk ik nog op de 8e
Montessorischool, Zeeburg. Daar heb ik jarenlang
met plezier gewerkt en nu is het tijd voor een
nieuwe start. Ik verheug me erop om na de
zomervakantie aan de slag te gaan in jullie en
straks ook 'mijn' mooie school en met m'n nieuwe
collega's. Ik ga op maandag samenwerken met juf
Saïda, op woensdag en donderdag met juf Madhivi
en vrijdag sta ik in de klas van juf Neeltje. Ik ga me
ervoor inzetten om er met elkaar een mooie en
leerzame tijd van te maken.
Afscheid
Helaas nemen we dit schooljaar ook afscheid van
twee zeer dierbare collega’s. Roy en Laura gaan
onze school verlaten en vertellen hieronder
waarom.

Lieve ouders en verzorgers,
Na twee ontzettend leuke en leerzame jaren ga ik
helaas De Amstel verlaten. In het voorjaar hebben
mijn vriendin en ik (en ons hondje) een fijn huis
gekocht in Deventer waar we vanaf de
zomervakantie gaan wonen. We hadden al langer
het plan om wat rustiger en groter te gaan wonen en
vonden in Deventer een erg leuke stad waar dat

allemaal geweldig samenvalt. Een nieuwe en leuke
stap én stiekem natuurlijk ook heel erg spannend.
Dat betekent dat het werken op De Amstel
vanaf volgend schooljaar voor mij haast niet te
combineren wordt door de flinke reistijd. Ontzettend
jammer, want ik werk hier elke dag met enorm veel
plezier en ga eigenlijk iedere dag fluitend op de fiets
naar school. Toch heb ik ook wel veel zin in de
nieuwe uitdagingen die er dan weer te wachten
staan. Inmiddels heb ik een leuke, nieuwe school in
Zwolle gevonden waar ik als bovenbouwleerkracht
aan de slag ga.
Twee jaar lijkt niet lang, maar ook twee jaar
kan heel veel verschil maken in een leven. Wat een
leuke tijd heb ik hier meegemaakt en wat een fijne
en goede school is dit toch. Met een geweldig team
dat elke dag er weer voor gaat om de kinderen nog
verder te helpen in hun leven. Met fijne, leuke en
zorgzame ouders die vaak voor je klaar staan en
graag samen met de leerkracht het beste voor hun
kinderen willen. En natuurlijk fantastische, unieke en
vooral erg grappige kinderen die elke dag weer
zorgen voor vele lachen op elkaars en mijn gezicht.
Dit leuke, gekke en lieve klasje ga ik enorm missen,
maar ik weet zeker dat de kinderen nog vele jaren
zullen stralen. En ik ben blij dat ik daar een klein
onderdeel van mocht zijn. Alvast bedankt voor het
leuke schooljaar dat ik met jullie mocht beleven!
Ik wens jullie dan ook allemaal al het goeds
met alles wat er nog gaat komen!
Groetjes, Roy.

Lieve ouders en verzorgers,
Tot mijn oprechte spijt wil ik jullie zeggen dat ik,
ondanks het feit dat ik veel van mijn klas houd en
het erg fijn vind op De Amstel, toch heb besloten om
per volgend schooljaar iets anders te gaan doen.
Privé heb ik een moeilijke periode achter de rug,
daarom heb ik tijd en ruimte nodig om me op iets
nieuws te richten. Ik weet nu nog niet wat dat zal
zijn. Ik ben héél blij dat Neeltje in de klas blijft,
samen met een nieuwe leuke collega.
Hartelijk dank voor de fijne samenwerking en het
vertrouwen.
Ik ga iedereen heel erg missen en wens jullie
alle goeds en liefs.
Hopelijk tot ziens,
Laura.

Formatie
Alle ouders hebben inmiddels de klassenlijsten
ontvangen voor komend schooljaar. De formatie
ziet er komend jaar als volgt uit:
12 A: Neeltje (maandag tot en met donderdag),
Annet (vrijdag)
12 B: Annet (maandag), Saida (dinsdag tot en met
vrijdag)
12 C: Madhivi (maandag, dinsdag, vrijdag), Annet
(woensdag, donderdag)
12 D: Pascal (full time)
345 A: Carlijn (maandag, dinsdag), Saskia
(woensdag, donderdag, vrijdag)
34 B: Pim (maandag, dinsdag, woensdag), Soile
(donderdag, vrijdag)
34 C: Tessa (maandag, dinsdag, woensdag),
Carlijn (donderdag, vrijdag)
56:
Judith (maandag, dinsdag, vrijdag), Madhivi
(woensdag, donderdag)
678: Ilse (maandag, dinsdag, vrijdag om de
week), Gerda (woensdag, donderdag,
vrijdag om de week)
Gym: Arjen op dinsdag, en Ilse op donderdag
Conciërge:
Henk (maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag (tijdens
schooltijden)
Administratie: Jaqueline (woensdag)
Administratieve ondersteuning: Olga (maandag,
dinsdag woensdag tot 13.00 uur)
Interne begeleiding: Soile op dinsdag en
woensdag, Tessa op vrijdag
Sacha:

ICT/leerlijnen (halve dag,
maandag)

Schoolleiding:

Cordula (full time)

Wenmiddag
Dinsdagmiddag 11 juli gaan alle kinderen voor
eventjes alvast naar hun nieuwe groep, om kennis
met elkaar te maken.
Sjouwhulp gevraagd
De vloeren worden in de vakantie in de was gezet.
Daarom moet op donderdag 20 juli al het meubilair
naar een kant van de klassen worden geschoven,
de hele bibliotheek verhuisd en veel dingen worden
opgeruimd. Daarbij hebben we de hulp van ouders
nodig. Kunt u helpen? Aanmelden kan bij de
leerkracht van uw kind of via
cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl.
Artikel over geluid in de klas
Onze leerkrachten Tessa Tebbenhof en Roy Bonhof
hebben meegewerkt aan een artikel over geluid in
de klas. Via deze link is dit interessante artikel te
lezen: https://didactiefonline.nl/artikel/leren-tussenhet-lawaai

Update Portfolio-project
De afgelopen weken hebben de studenten
Onderwijskunde in Social Schools persoonlijke
accounts aangemaakt voor alle leerlingen van de
bovenbouw, en een begin gemaakt met die voor de
middenbouwleerlingen. Kinderen hebben al
geoefend met het inloggen, het uploaden van een
werkje in de digitale omgeving en het aanklikken en
intypen van leerdoelen die zij zelf willen behalen of
al behaald hebben: de eerste concrete stappen in
het bijhouden van het portfolio voor het stellen en
behalen van eigen doelen. Uit divers
wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat kinderen
gemotiveerder zijn en meer leren als ze hun eigen
doelen mogen stellen.
In het nieuwe schooljaar zullen we de
ouderaccounts gaan opstarten zodat ook ouders in
het portfolio van hun eigen kind(eren) kunnen
inzien. Functies die we nu gebruiken via onder
andere het Ouderportaal van Parnassys, Klasbord
en het plannen van oudergesprekken zullen op
termijn ook via Social Schools kunnen worden
gebruikt.
De samenwerking met Social Schools
verloopt vlot en constructief. Onze feedback wordt
gebruikt om Social Schools verder te ontwikkelen.
Naast de digitale variant van het portfolio zijn
wij ook bezig met het ontwerp van een map waarin
de leerlingen de leerlijnen en hun gemaakte werk
kunnen bewaren en inzien.
De subsidie van het Leraren Ontwikkel
Fonds dat Sacha had gekregen loopt dit schooljaar
grotendeels af. Zij zal komend schooljaar nog een
halve dag aan onze school verbonden blijven om de
implementatie van het portfolio en de leerlijnen te
begeleiden. De overige dagen gaat ze werken als
bovenschools onderwijskundig ICT'er bij onze
stichting.
Staking
Gisteren, op 27 juni, ging de school een uur later
open om aandacht te vragen voor een eerlijke en
rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het
basisonderwijs. Het team nam een duik in de
Amstel, om te laten zien dat we ons hoofd nog maar
net boven water kunnen houden. Ouders en
kinderen kwamen ons toejuichen, heel
hartverwarmend!

Tijdelijke sluiting metrotoegang Spaklerweg
De metrotoegang van de Spaklerweg wordt tijdelijk
aan een zijde gesloten. Onderstaand een ingekorte
versie van een brief van de gemeente hierover.
Vanaf vrijdag 30 juni t/m vrijdag 14 juli is de
doorgang onder de sporen en daarmee de
westelijke toegang aan de Spaklerweg
gesloten. U kunt dan gebruik maken van de
oostelijke toegang van het station aan de
Wenckebachweg. De metro rijdt gewoon.
Na het slopen van de oude trap wordt nu een
nieuwe, smallere trap gebouwd. Ernaast
ontstaat ruimte voor een roltrap. In de avond en
nacht van 12-13 juli wordt de roltrap vanaf het
fietspad aan de Wenckebachweg het station
ingereden. Verkeersregelaars zorgen dat fietsers en
voetgangers veilig kunnen passeren.
Meer informatie: m.de.kat@amsterdam.nl, 020 470
40 70, www. amsterdam.nl/oostlijn en
facebook.com/oostlijn

Voorschool
Op vrijdag 9 juni is Bouchra El Yasmine, met
zwangerschapsverlof gegaan. Het was een klein
beetje afscheid nemen van haar, omdat zij pas weer
in november terugkomt. Jung Sook zal Bouchra
vervangen.
Op de voorschool zijn hebben we voor het
thema “Hier woon ik” foto`s van ons huis
meegenomen en zijn op bezoek geweest bij
kinderen thuis om te kijken hoe hun huis er uitziet.
Bij het buitenspelen zijn wij, net als de bouwvakkers
om het schoolgebouw, ook aan het bouwen. Wij
metselen de muren voor de huizen.
Het nieuwe thema wordt: “Hoe wonen de dieren?”
We gaan aan de slag met vragen als: welke dieren
wonen in de stal,
hol of boom?
Donderdag 13 juli
gaan wij met de
kinderen en de
ouders naar de
geitenboerderij in
het Amsterdamse
bos. Daar gaan we
kijken hoe de
geitjes wonen.

