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Soile dinsdag t/m vrijdag

Op tijd komen
We merken de laatste tijd dat de start van de dag soms onrustig begint.
Veel kinderen komen net iets te laat waardoor ze niet om 8.30 uur
zelfstandig kunnen beginnen. We willen jullie dan ook vragen om op tijd
te komen met de kinderen en kort afscheid te nemen. Om 8.25 start de
leerkracht met de rondgang, zodat om 8.30 iedereen aan het werk is.
Ook op de leerpleinen.
Om 8.30 uur sluiten we de deuren van de school, en verwachten we dat
alle ouders weer buiten op het schoolplein zijn.
Daarbij zijn kinderen door Leerplicht Amsterdam verplicht om op tijd op
school te zijn. Te laat komen wordt bijgehouden in Parnassys.
Frequente te laatkomers moeten worden gemeld bij de
leerplichtambtenaar. Uitgebreide informatie over de start van de dag
vindt u terug in de schoolgids
Coronavirus
Wij hebben bericht gekregen van de GGD en op dit moment zijn er geen
aanvullende maatregelen nodig voor scholen ten aanzien van het
nieuwe coronavirus. Belangrijk is dat men de gebruikelijke
hygiënemaatregelen toepast die gelden voor alle virussen die griep en
verkoudheid kunnen geven:
 Was je handen regelmatig
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 Gebruik papieren zakdoekjes
Voor vragen verwijzen wij door naar de website van het RIVM.
Personeelsnieuws
In februari is Bart van Ee gestart bij ons als vakleerkracht gym.
Annemarie heeft andere taken op zich genomen.

Belangrijke data
17-03 Lesjes ochtend
(8.15-9.00 uur)
25-03
Meesters&juffendag, info
volgt zsm
26 & 27-03
Studietweedaagse team,
alle leerlingen vrij
08-04
Schoolfotograaf
08-04
Informatieochtend
belangstellende ouders
(9.00-10.00u)
10-04 t/m 13-04
Goede Vrijdag &
Paasweekend, leerlingen vrij
24-04
Lentefeest, info volgt zsm
27-04 t/m/08-05
Meivakantie, alle leerlingen
vrij

Bericht uit de groepen
Op 15, 16 en 17 april maakt groep 8 de eindtoets. Een schooladvies hebben ze reeds gekregen en
plaatsing op het VO vindt binnenkort plaats.
Op 28 februari houden alle groepen een techniekloze dag. Deze dag is de start van de techniekmaand
waarin we op veel verschillende manieren de hedendaagse techniek met kinderen analyseren.
De middenbouwgroepen bezoeken binnenkort het muziekatelier en de boerderij.
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Lesjesochtend
Op dinsdag 17 maart organiseren we weer een inloop van 8.15 tot 9.00 uur. Kinderen laten hun eigen
ouders lesjes en werkjes zien in de klas.
Verzuim
De laatste tijd krijgen we veel aanvragen voor een verlof van de kinderen. De leerplicht heeft hier vaste
voorwaarden voor. Ons bestuur heeft het afgelopen jaar de inspectie op bezoek gehad over het
verzuimbeleid. De leerplicht beboet scholen welke zich niet aan de regelgeving omtrent verlof hebben
gehouden. Hieronder een overzicht waarvoor geen verlof verleend kan worden.
Let op de wetgever heeft ook een aantal omstandigheden genoemd die niet vallen onder de noemer
“gewichtig” Dat zijn:
• Familiebezoek in het buitenland;
• goedkope tickets in het laagseizoen;
• omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• vakantiespreiding;
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
• samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
• kroonjaren;
• sabbatical;
• wereldreis/verre reis
Schoolfotograaf
Op woensdag 8 april komt de schoolfotograaf op school. Vanwege de tijdrovende organisatie en de groei
van het aantal leerlingen is het dit jaar niet meer mogelijk met broertjes en zusjes op de foto te gaan. Er
worden uitsluitend groepsfoto’s en individuele foto’s gemaakt.
Aanwezigheid OuderKindAdviseur
Onze ouder kind adviseur Marijntje Willeboordse is voortaan elke vrijdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur
aanwezig in de gesprekskamer op de tweede verdieping. Voor vragen, hulp en ondersteuning bij het
opvoeden is het niet nodig om een afspraak te maken, men kan zo binnenlopen.
Oproep
Wie heeft er thuis nog prentenboek-klassiekers die niet meer gelezen worden en voor de onderbouw
mogen worden gebruikt? De leerkrachten van de onderbouw willen een kleine bibliotheek gaan inrichten
met prentenboeken voor eigen gebruik. Denk bijvoorbeeld aan Rupsje Nooitgenoeg, De mol die wilde
weten wie er op zijn kop gepoept heeft, Welterusten Kleine beer en Aadje piraatje.
Ook zoeken we reservekleding voor kinderen die het toilet net niet gehaald hebben. Met broeken of
maillots (in kleutermaat) zijn we een flink eind geholpen.
Studiedagen
Op maandag 24 februari hebben alle leerkrachten de toets gegevens geanalyseerd en zijn er op basis van
deze gegevens nieuwe groepsplannen en/of handelingsplannen gemaakt.
De studietweedaagse in maart staat in het teken van Montessorischoling, de formatie van volgend jaar en
teambuilding.
Werkzaamheden in de buurt
Vanaf januari zijn er diverse werkzaamheden in de buurt gestart welke grote invloed op de
verkeersstromen hebben. Wij zijn met de gemeente en met ouders/buurtbewoners in overleg om de
verkeersveiligheid onder de aandacht te blijven houden. Meer informatie over de ontwikkelingen in het
gebied zijn te vinden op www.amsterdam.nl/onderdoorgangamstelstroomlaan
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Nieuws vanuit KDV / BSO
Komende periode verwelkomen we de volgende nieuwe leerlingen:
BSO: Sten, Nino, Hadewych, Noa en Jimmy
KDV: IJsbrand, Jacobsz, Lowen, Benja en Maurtis

Leuke uitspraak: Juf wil je een koekje? Juf: Wat voor een koekje? Kind : Een koekje van eigen deeg!

Montessori werkje op de mat samen met de
juf.
Magnetisch zand op de groep.
Heerlijk om mee te spelen en leuke vormpjes te maken
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