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Beste ouders, 
  
 
Vorige week zijn Beau Herder, Fedor de Groot en ik drie dagen op studiereis 
geweest met een groep van ongeveer 60 deelnemers, om een kijkje nemen 
in de Engelse 'keuken' van onderwijs en technologie. De BETT-studiereis 
naar Londen hebben wij gebruikt om nieuwe ideeën op te doen op het 
gebied van onderwijs en ICT.  
 
 

De BETT-show is de grootste West-Europese beurs voor onderwijs en 
ICT, gecombineerd met een uitgebreid programma van lezingen en 
workshops.  Tijdens het bezoeken van twee scholen kwamen we in 
aanraking met interessante praktijkvoorbeelden en bekeken we al 
het ‘nieuws’ op het gebied van onderwijs 
en ICT.  
Wij konden deze reis maken door gebruik 
te maken van de Amsterdamse 
lerarenbeurs. Deze beurs kan je eenmalig 
per persoon aanvragen voor nascholing. 
 

                                                                                                                               
Wij bezochten de Handcross Park 
School, een staats-onafhankelijke 
school voor jongens en meisjes uit 
Sussex van 2 tot 13 jaar, die uitvoerig werkt met Chromebooks 
en ver ontwikkeld is in het gebruik van het Google Platform. 
Tevens brachten wij een bezoek aan Grazebrook Primary 
School, een zogenaamde Apple Distinguished School van het 
bestuur ‘New Wave Foundation’, waar veel aandacht is voor 
het educatief gebruik van de iPad en een innovatieve 
voorbereide omgeving met veel oog voor het visueel zichtbaar 
maken van het leren.  

 
 
Het was een leerzame reis waarbij wij veel ideeën hebben opgedaan en hebben gezien dat 
onze school op de goeie weg is.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Valeri Ligterink 
 
 
 
 
 



Belangrijke data & afspraken 

Maandag 11 februari Informatieochtend 2- en 3 jarigen 
Vrijdag 15 februari Studiedag 

Alle kinderen vrij 
Zaterdag 16 t/m zondag 24 februari Voorjaarsvakantie 
Woensdag 27 februari Schone hoofden dag  

Aanvang 08.45 uur 
Dinsdag 5 maart Laatste dag aanmelden broertjes/zusjes die 

tussen 1 september en 31 december 2019 
vier jaar worden 

Maandag 11 t/m vrijdag 15 maart Week van het verkeer 
Maandag 11 t/m vrijdag 22 maart Cultuurweken 
Dinsdag 12 maart MR-vergadering 

Aanvang 19.30 uur 
Woensdag 13 maart Bijeenkomst klassenouders 

Aanvang 08:50 uur 
Woensdag 13 maart OR vergadering 

Aanvang 10.00 uur 
Vrijdag 15 maart Landelijk staking  

Alle kinderen vrij 
Woensdag 20 maart Studiedag 

Alle kinderen vrij 
Donderdag 21 en vrijdag 22 maart Afsluiting Cultuurweek 

 
 
Nieuwe collega 
Hallo allemaal, ik ben Marcel (van Egeraat) en samen met Charlotte werk ik in klas J en 
ondersteun ik in de onder- en middenbouw. 
Elke dag kom ik met de trein vanuit Hilversum naar school (ik heb geen rijbewijs). Ik ben 44 en 
geboren in Bergen op Zoom waar nog steeds veel van mijn familie woont. 
In het onderwijs werk ik nu zo’n 18 jaar, waarvan de laatste jaren in Amsterdam op 
Montessorischolen. Hiervoor heb ik in de zorg en het theater gewerkt. 
Ik houd van een taartje en kijk graag Belgische politieseries. 
 
 

 
Poëzieweek 
Op donderdag 31 januari is de poëzieweek van start gegaan met 
de Gedichtendag. De poëzieweek duurde tot en met woensdag 
6 februari. Tijdens deze week is er in alle klassen elke dag een 
gedicht voorgelezen en zijn er lessen 
over poëzie gegeven. Ook zijn de 
kinderen zelf aan de slag gegaan en 
hebben een gedicht met een illustratie 
gemaakt. De mooiste, grappigste en 
leukste gedichten worden in de hal 
tentoongesteld.  
 
 
 

Vos Emmens (7 jaar) 
Klas N 
             Ebe Celano (5 jaar) 
              Klas L 

 
 
 



We zorgen goed voor de vogels! Verslag tuinvogeltelling 2019 
Door Jitske Hallema 
De tuinvogeltelling van donderdag 24 en vrijdag 25 januari werd drukbezocht. Doordat er de 
afgelopen tijd goed voor het voer en de voederplaatsen in de binnentuin 
gezorgd was – bedankt klas A! - waren er veel verschillende vogels te zien. 
De kinderen en ouders hebben zitten tellen en hebben samen 
23 verschillende vogelsoorten gezien. Zie het vogelbord in de hal. In de 
binnentuin heeft de spreeuw gewonnen met 7 exemplaren tegelijk. Op het 
nippertje, want de halsbandparkiet, de nummer één van vorig jaar, kwam steeds met een 
groepje van zes. 
 
Onze binnentuin top 5: 
1. Spreeuw - en ze zongen!  
2. Halsbandparkiet 
3. Vink 
4. Koolmees (vlogen af en aan in groepjes van 2 tot 4) 
5. Heggemus (heel frequent) 
 
De vogelbescherming was weer blij met al onze gegevens en met het enthousiasme van de 
kinderen en bedankt ons daar hartelijk voor. De vogeltelling was niet mogelijk geweest zonder 
veel ouderhulp. Veel dank hiervoor! 
 
Verkeer 

We zijn als school al geruime tijd in gesprek met de gemeente over de verkeerssituatie rondom 

de school. De gemeente heeft onlangs toegezegd om alvast een aantal kleine aanpassingen te 

doen, nog voor de herinrichting van de Weesperzijde. Deze aanpassingen betreffen 

voornamelijk het veiliger maken van de oversteek naar onze school, duidelijke signaalborden 

en het verbreden van sommige stukjes fietspad. De gemeente verwacht in maart te beginnen 

met de werkzaamheden. We blijven samen met de MR in contact met de gemeente over de 

veiligheidssituatie rondom onze school. 

 
Staking 
Zoals u wellicht al vernomen heeft, staat er een landelijke 
onderwijsstaking gepland op vrijdag 15 maart. Dan zal het 
basis-, middelbaar- en hoger onderwijs actie gaan voeren. 
Naar alle waarschijnlijkheid gaan wij hieraan mee doen. 
Houdt u er rekening mee dat de school die dag gesloten is.  
 
Gevonden voorwerpen  
Op woensdag 27 februari worden in de centrale hal de gevonden voorwerpen uitgestald van 
08.30 tot 13.00 uur. Daarna gaat alles naar het goede doel. 
 
Cultuurweken  
Namens de cultuurgroep, Liesbeth Vos, leerkracht Beeldend  
In maart gaat het ‘bruisen’ in de school! De hele school gaat dan kennismaken met een variatie 
aan culturen. Per klas wordt er een land gekozen waar de kinderen zich twee weken in zullen 
verdiepen. Cultuur, karakteristieke dans en muziek zullen hierbij een belangrijke plek innemen. 
Naast de leerkracht zelf, komen professionals van de ‘Stichting Dans in school’ de klassen 
begeleiden bij het uitvoeren van een dans, behorend bij het gekozen land.  
Op donderdag 21 en vrijdag 22 maart is de afsluiting van de cultuurweken en zullen er in de 
middag presentaties zijn voor de ouders. Wij zullen t.z.t. ouders benaderen om te helpen om 
dit samen tot een succes te maken. De dag en tijd waarop de klas van uw kind presenteert, 
ontvangt u op een later moment.  
De cultuurweken worden van maandag 11 t/m vrijdag 22 maart gehouden. 
 
 


