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           Nummer 7, 18 april 2019 

 
 
Beste ouders, 
 
Het bestuur van STAIJ bezoekt deze periode alle scholen van de Stichting om te kijken naar de 
kwaliteit. 
Dinsdag 2 april kregen wij bezoek. De bestuurder en twee beleidsmedewerkers van STAIJ 
kwamen samen met de directeur van OBS Steigereiland een hele dag meelopen op onze school.  
Zij zijn in alle klassen geweest en hebben gesprekken gevoerd met leerkrachten, 
vakdocenten, kinderen, ouders en directie.  Ze waren erg onder de indruk van de school, de 
kinderen, ons professionele team en  de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. Een mooi 
compliment voor ons harde werken!  
 
Ondertussen zijn we weer druk bezig met de formatie van 2019-2020. Het is wederom een hele 
puzzel om deze rond te krijgen. De komende periode worden er individuele gesprekken 
gevoerd om te kijken hoe alles zo goed mogelijk in elkaar te passen is. Wij hopen ergens in mei 
het plaatje rond te hebben voor het schooljaar 2019-2020 om u vervolgens op de hoogte te 
kunnen stellen. 
 
 
Ik wens u en de kinderen een fijne zonnige vakantie! 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Valeri Ligterink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data & afspraken 

Vrijdag 19 april Goede vrijdag 
Alle kinderen vrij 

Zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei Meivakantie 
Donderdag 9 mei MR-vergadering 

Aanvang 19.30 uur 
Woensdag 15 mei Onderbouw naar Artis 
Woensdag 22 mei Bijeenkomst klassenouders 

Aanvang 08:50 uur 
Woensdag 22 mei OR vergadering 

Aanvang 10.00 uur 

 
 



Vakantierooster 2019/2020 
Onderstaand het vakantierooster voor het komend schooljaar (2019/2020) 
 

Landelijke vakantierooster 2019/2020 

Start scholen 26 augustus 2019 

Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019 

Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020 

2e Paasdag 13 april 2020 

Meivakantie + Koningsdag 25 april t/m 10 mei 2020 

Bevrijdingsdag 5 mei 2020 

Hemelvaartsdag + extra dag 21 en 22 mei 2020 

2e Pinksterdag 1 juni 2020 

Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020 

 
 
 
Aandacht voor teken! 
Controleer uw kind op teken. Een tekenbeet is meestal 
onschuldig, maar soms kan een tekenbeet de ziekte van Lyme 
veroorzaken. Zonder behandeling kan de ziekte van Lyme 
ernstig verlopen. Daarom adviseert de GGD Amsterdam u uw 
kinderen, na het buitenspelen in het groen, dagelijks te 
controleren op teken.  
 
Bekijk voor meer informatie het filmpje op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu). Hierin ziet u ook hoe u de kans op tekenbeten verkleint.  
Meer informatie kunt u vinden op:  
de website van de GGD Amsterdam  
de website van het RIVM    
tekenradar.nl  
 
 
Ouder- en Kindteam op de basisschool 

Mijn naam is Marcella van der Vliet en ik vervang voorlopig Gamze 
Turkmen die met zwangerschapsverlof is. 
Heeft u vragen over de opvoeding of het opgroeien van uw kind? Heeft u 
zorgen over de situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere 
school een Ouder- en Kindteam verbonden. Hier kunt u altijd terecht. 
Samen kijken we dan wat er speelt en wat bij u past. De professionals van 
het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school. Afspreken kan op 
school, in de wijk of thuis.  

Vragen kunnen gaan over uw kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist 
teruggetrokken), de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of ouderproblematiek.  
Wilt u gewoon informatie en advies? Gesprekken of begeleiding van de jeugdpsycholoog of 
misschien een training voor kind of ouder? Maak een afspraak of loop gewoon eens binnen.  
Op maandagmiddag vanaf 13:00 uur ben ik altijd aanwezig op de school, maar afspreken op 
een andere dag of plek is ook mogelijk. Ik help u graag.  
U kunt rechtstreeks contact met mij opnemen op telefoonnummer: (06) 40 79 38 04 of per 
mail: m.vandervliet@oktamsterdam.nl 
Marcella van der Vliet, ouder- en kindadviseur  
 
 

https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme
https://www.ggd.amsterdam.nl/dierplagen/teken/
https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme
https://www.tekenradar.nl/

