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Beste ouders, 
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘Vriendschap’. Een mooi en bijzonder thema 
dat goed aansluit bij de ‘Gouden weken’ waarin wij ons bevinden.  
 
Na elke zomervakantie begint het groepsvormingsproces weer helemaal opnieuw. De 
leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. Deze eerste weken van het schooljaar 
zijn belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas. De groepsvorming 
bestaat uit een aantal fasen die een klas tot de herfstvakantie doorloopt. Deze weken noemen 
we ook wel de ‘Gouden weken’. Deze zijn de basis voor een goede en fijne sfeer in de klas. Het 
thema van de kinderboekweek is een mooie kapstok voor de leerkrachten om actieve 
werkvormen in te zetten en zo de groepsvorming te stimuleren. 
 
Daarnaast is de Kinderboekenweek natuurlijk een mooie week om het kinderboek en het lezen 
onder de aandacht te brengen.  
 
Ook bij de leerkrachten is het lezen onder de aandacht gebracht. Afgelopen vrijdag was het ‘De 
dag van de Leraar’ en mocht het hele team een boek voor zichzelf bestellen. Een cadeau van 
ons bestuur om ons uitdagende, veelzijdige en mooie vak te waarderen. Zo was het ook voor 
ons een beetje Kinderboekenweek! 

  

Met vriendelijke groet, 
Valeri Ligterink 
 
 

Belangrijke data en afspraken 

Donderdag 11 oktober Vergadering MR 

Aanvang 19.30 uur 

Maandag 15 oktober Informatieochtend 2- en 3 jarigen 

Dinsdag 16 oktober Algemene ouderavond 

Aanvang 19.30 uur (tot 21.00 uur) 

Woensdag 17 oktober Boekenmarkt (in de centrale hal) 
08.30-09.00 en 12.00-12.30 uur 

Woensdag 17 oktober Bijeenkomst klassenouders 

Aanvang 08:50 uur 

Woensdag 17 oktober Presentatie voor ouders BB KOO 

Aanvang 08.45 uur 

Vrijdag 19 oktober  Studiedag 

 
 
 
 



Boekenmarkt 
Zoals u misschien al gemerkt heeft, zijn er tijdens de 
Kinderboekenweek heel veel mooie, leuke, goede en populaire 
kinderboeken bij gekomen in de schoolbieb. De OR kan deze aanschaf 
elk jaar weer mogelijk maken dankzij uw bijdrage. Dank hiervoor! 
Om het hele aanbod aantrekkelijk te houden, wordt de schoolbieb elk 
jaar opgeschoond. De planken worden goed nagelopen en alle boeken 
die niet of nauwelijks uitgeleend worden, zijn uit de kasten gehaald. 
Net als vorig jaar willen wij voor deze boeken weer een boekenmarkt 
gaan houden.  
De boeken zullen verkocht worden voor 50 cent per stuk, op een paar heel mooie, nieuwe 
exemplaren na die voor een paar euro te koop zullen zijn. De opbrengst is voor een goed doel: 
onze eigen bieb! Daarmee hopen wij stukgelezen exemplaren van zeer gewilde boeken, denk 
aan Harry Potter, te kunnen vervangen en populaire series, zoals De Grijze Jager, compleet te 
maken. 
De boekenmarkt zal woensdag 17 oktober gehouden worden van 08.30 tot 09.00 uur en van 
12.00 tot 12.30 uur in de centrale hal. 
 
 
Techniek Toppers 
Stichting Techniek Toppers is opgericht met het doel leerlingen tijden het (basis)onderwijs in 

contact te laten komen met Wetenschap & Techniek.  Dit schooljaar 
gaan zij ons ondersteunen met het ontwikkelen van wetenschap- en 
technieklessen die aansluiten op de leerlijn kosmisch onderwijs en bij 
Het Lab.  
Op 30 Augustus zijn zij gestart met een inspiratieochtend rondom de 
nieuwe schoolthema’s. De middenbouwleerkrachten hebben een 
workshop programmeren met de Ozobots gedaan.  
 

De bedoeling van dit proces is dat wetenschap en techniek geen vak op zich blijft, maar juist 
wordt geïntegreerd in de bestaande vakken. Dit betekent samen met de kinderen ervaren en 
ons verwonderen over het feit dat gedurende de dag de stand van de zon verandert en dat je 
dat kan bijhouden door je schaduw te tekenen op het schoolplein. Of erbij stil staan hoe huizen 
gebouwd worden, hoe schoon het water in de Amstel is, maar ook hoe tijdens de tijd van de 
jagers en boeren de eerste gereedschappen werden gemaakt of hoe de hunebeddenstenen op 
hun plaats kwamen. 
Kortom, binnen een thema valt er een hoop te verwonderen, te onderzoeken en zelf te 
ontwerpen. Vanuit school wordt dit aangestuurd door onze nieuwe innovatie en w&t-
coördinator, Beau Herder. 
 
 
Wetenschap en techniek-coördinator  
Door Beau Herder 
Dit schooljaar heb ik één dag in de week de tijd om projecten te 
ondersteunen, zoals de Pinkstershop, onze eigen webwinkel. Tevens 
organiseer ik met leerlingen workshops voor andere leerlingen over 
verschillende onderwerpen zoals Word, Prezi en de Ozobots. Ook denk 
ik mee over het inzetten van software en hardware in de school en 
help ik leerkrachten en leerlingen bij het inzetten van deze tools. 
Hiernaast denk ik mee over vernieuwende, eigentijdse leermiddelen en 
werkvormen die passen bij de vaardigheden die nodig zijn voor de 
toekomst. Het voelt geweldig om mijn liefde voor techniek en 
innovatie binnen de school een betekenisvolle plek te kunnen geven.  
 
 



Verlof aanvragen 
Als u verlof wilt aanvragen, moet dit middels het ‘Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige 

omstandigheden’. Welke omstandigheid als gewichtig kan worden 
aangemerkt (bijv. een verhuizing of huwelijk) en welke niet (bijv. 
goedkope tickets, dienstrooster werknemer) staat op dit formulier 
vermeld. Deze richtlijnen zijn ook te vinden op: 
www.amsterdam.nl/leerplichtenscholen 
Een aanvraag wordt ingeleverd in combinatie met een schriftelijk bewijs 
van de reden van het verlof. 

Aanvragen van verloven van meer dan tien dagen worden doorgestuurd naar de 
leerplichtambtenaar.  
Bij de beoordeling van een verlof van tien dagen of minder neemt de directie het besluit. Deze 
is hierbij gebonden aan de regels zoals die in de Leerplichtwet staan. Het niet naleven van deze 
regels heeft bij controle door de leerplichtambtenaar ernstige financiële gevolgen voor de 
school.  
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 


