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Beste ouders, 
  
Ondanks de Coronabeperkingen zetten de leerkrachten zich enthousiast in om zoveel mogelijk 
mooie projecten naast het reguliere werk te realiseren. Uit alle klassen hoorde ik de afgelopen 
weken liedjes van het muziekatelier ter voorbereiding van de voorstellingen.  
De middenbouwklassen hebben daarnaast ook een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum. Een 
exclusieve en unieke ervaring in Coronatijd. 
  
De bovenbouw heeft onlangs een filmpje verzonden waarin een aantal kinderen uitleg geeft 
over het kosmisch onderwijsthema ‘de industriële revolutie’. Zo krijgt u toch een kijkje in de 
school zolang de maatregelen voortduren. In deze nieuwsbrief leest u meer over waar alle 
bouwen aan werken. 
  
In de herfstvakantie heeft de schoolbibliotheek een make-over gekregen. Er is een gouden Wall 
of Fame geschilderd waarop lijstjes met de namen van de winnaars van de jaarlijkse 
voorleeswedstrijden worden gehangen. Op de eerste verdieping hebben we een muur laten 
behangen met een wereldkaart, als decoratie bij de werkplekken die hier binnenkort worden 
geplaatst. Er staan geregeld groepjes kinderen elkaar te wijzen op de kaart naar welke landen 
zij zijn geweest. 
  
We hopen uiteraard dat u binnenkort zelf de gelegenheid weer krijgt om de school wat vaker 
van binnen te zien. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Valeri Ligterink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke data & afspraken 

Woensdag 28 oktober Herfstochtend OB op het schoolplein 
Maandag 16 november MR vergadering 

Aanvang 19.30 uur  
Woensdag 2 december Voorleeswedstrijd 
Vrijdag 4 december Sinterklaasfeest 

OB en MB 12 uur uit – BB om 12.30 uur uit 
Maandag 7 december Studiedag 

Alle kinderen vrij 
Dinsdag 8 december Voorlichtingsavond VO - online 

19.30-21.00 uur 
Donderdag 17 december Kerstdiner 

17.00-18.30 uur 
Alle kinderen 12.00 uur vrij 

Vrijdag 18 december Kerstvakantie 
12.00 uur t/m zondag 3 januari 

 
 

Intern begeleider, midden- en bovenbouw 
Door Tjalde Elema 
Sinds dit schooljaar heb ik de overstap gemaakt van bovenbouwleerkracht naar intern 
begeleider voor groep 4-8. Na 9 jaar elke dag met veel plezier in klas A te hebben gewerkt, was 
dit voor mij een spannende overstap. In het begin miste ik de kinderen van mijn klas, maar nu 
leer ik zoveel meer kinderen persoonlijk kennen. Door de school lopend, op weg naar een 
klassenbezoek bijvoorbeeld, kan ik even meekijken met kinderen die buiten de klas een werkje 
aan het doen zijn, of maak ik een praatje met een kind om te vragen hoe het gaat. Het is en 
blijft het een feestje om op deze school te mogen werken. 
Waren voorgaande dagen gevuld met lesjes geven en de begeleiding in de klas, ziet mijn dag als 
IB-er er heel anders uit: ‘s ochtends start ik met de ontvangst bij de deur, vaak samen met 
Elisabeth of Eric. Nu ouders niet meer de school in mogen, is het fijn de kinderen bij de deur te 
kunnen opvangen. Vervolgens zijn er telefoontjes met instanties, klasbezoeken, 
kindgesprekken, evaluaties of overleggen die op de agenda staan. Aan het eind van de dag ben 
ik soms aanwezig bij een oudergesprek.  
Het mooie van werken in het onderwijs, is dat elke dag weer anders is, of je nu voor de klas 
staat of buiten de klas ondersteuning biedt. Deze nieuwe stap verrijkt me en geeft mij energie. 
Ik leer elke dag weer iets nieuws, vooral van de kinderen!  
 
 
Amsterdam Light Festival  
Liesbeth Vos, leerkracht Beeldend en ICC (interne cultuur coördinator) 
Dit schooljaar doen wij weer mee aan dit Festival. Het thema 
is ‘The water we breathe’. 
In verschillende workshops werken sommige kinderen uit de 
bovenbouw samen met Stichting Nieuwe Helden en Juf op 
Straat. Hierbij kijken zij naar de kwaliteit van het water in 
hun eigen buurt. 
Wetenschappers van de UvA doen samen met de kinderen 
wateronderzoek en er is ook een bezoek aan ARTIS/Micropia in het programma opgenomen. 
Aan het einde van het project hebben de kinderen veel geleerd en met andere deelnemende 
scholen samengewerkt aan een heel groot kunstwerk over licht, water en zuurstof dat te 
bewonderen zal zijn op het Amsterdam Light Festival. 
Ik mocht getuige zijn van de 1e workshop en was diep onder de indruk van de bevlogenheid van 
Nieuwe Helden en Jorie van Juf op Straat. 
Kunst en wetenschap werkt hier zo mooi samen! Geweldig enthousiasmerend voor de 
leerlingen! 
  
  



Onderbouw 
Door Liesbeth Bouma 
In de onderbouw waait de herfstwind letterlijk en figuurlijk door de klassen. De bovenramen 
staan op een kier voor frisse lucht en het bruist van de herfstactiviteiten.  
Bij de Bevo-lessen van Yvon de Graaf zijn de kinderen begonnen met het knutselen van een 
lampion voor Sint-Maarten. In plaats van een optocht op het schoolplein voor de ouders zullen 
we dit jaar op 11 november de bovenbouwklassen verrassen met onze liedjes.  
 

De meeste themahoeken zijn veranderd in herfstbossen en ook 
staat er in alle klassen een champignon kweekbox. De eerste 
handelingen zijn verricht, nu moeten we geduld hebben.  

 
De herfstwandeling gaat dit jaar niet naar het Oosterpark, maar het belooft een spannende 
ochtend te worden met (zoek)opdrachten op ons groene schoolplein.  
Het lukt ons goed om alternatieven te bedenken voor vooral de feestelijkheden die een groot 
onderdeel zijn van het kleuterprogramma. Alle leerkrachten sturen iedere week een paar foto's 
zodat u op de hoogte blijft wat er speelt in de klas en u op afstand hopelijk kunt meegenieten. 
 
 
Middenbouw 
Door Mischa van der Zon 
Wat hebben we al veel gedaan in de middenbouw de afgelopen tijd! 
We hebben een lessencyclus achter de rug in het kader van KOO over diversiteit en 
discriminatie. De middenbouwleerkrachten hebben met elkaar lessen voorbereid, die in alle 
klassen gegeven zijn. Het bleek al snel dat deze onderwerpen bij de middenbouwleerlingen erg 
tot de verbeelding spreken en heel relevant zijn! 
Tijdens een les in het kader van de Kinderboekenweek (ook één van de activiteiten van   
de afgelopen tijd) kwam Marie Curie aan bod, die geen wetenschapper mocht worden 
omdat ze een vrouw was. ‘Dat is discriminatie!’, riep een vijfde groeper uit, waarmee hij 
mooi aangaf het begrip goed te snappen.  

We zijn naar de bioscoop geweest in het kader van Cinekid. Een leuke 
wandeling de hele Ceintuurbaan af, waarna we vriendelijk werden onthaald in 
Rialto. Er waren twee programma's, allebei leuk, bij de losse filmpjes werd ons door 
professionals prachtig gedemonstreerd hoe je geluid zet onder film, met een ster rol 
voor onze kinderen. Vooral over de walrussenbrul van Tom werd nog lang 
nagepraat. 

We zijn naar het Rijksmuseum geweest, ook al zo'n feest. Met de bus bijna van deur tot deur. In 
het museum hadden wij ook eens profijt van deze barre tijden: het is namelijk heel bijzonder 
om in je eentje voor de Nachtwacht te staan! 
Ook zijn we alweer begonnen met de portfoliogesprekkencyclus. Groep vijf is als eerste aan de 
beurt, fijn dat dit weer mogelijk is.  
 
 
Bovenbouw 
Door Anne Niemeijer 
In de bovenbouw hebben we de zes weken gesprekken afgerond. Alle ouders van groep zes zijn 
op gesprek geweest. Het was fijn om weer ouders in de school te zien en ze te kunnen spreken 
over hun kind.  

De kinderen hebben de afgelopen periode KOO 
lessen gevolgd over de tijd van de stoommachines 
en burgers. Vincent heeft een aantal kinderen 
gefilmd, zodat ze konden laten zien wat ze hebben 
geleerd. De link van het filmpje heeft u inmiddels 
ontvangen.  

 
 
 



De komende weken zullen de lessen in het teken staan van mediawijsheid en hoe je veilig en 
op een goede manier om gaat met sociale media.  
Er is ook wat afgezongen in de bovenbouw. De kinderen hebben voor het muziekatelier liedjes 
ingestudeerd en mochten deze in het theater ten gehore brengen. Het thema van de 
voorstelling was De duizend dingen fabriek en ging over de hoeveelheid spullen die mensen 
(online) kopen en wat de gevolgen hiervan zijn voor het milieu.  
De kinderen uit groep zeven hebben bij de schooltuinen de laatste groente geoogst. Ze hebben 
hier heerlijke soep van gemaakt. De leerkrachten zijn steeds verwend met mooie bosjes 
bloemen. Nu hebben de kinderen nog een aantal binnenlessen en dan begint in het voorjaar 
groep zes met de schooltuinen.  
Voor de ouders van groep zeven en acht wordt er op 8 december een voorlichtingsavond 
georganiseerd over de kernprocedure. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd wat u te wachten 
staat voordat uw kind naar de middelbare school gaat. Deze avond zal niet op school plaats 
vinden. Er wordt een film gemaakt waarin we u zoveel mogelijk willen informeren. Er zal ook 
gelegenheid zijn om vragen te stellen. Dit zal via teams of zoom plaats vinden. Wij sturen u nog 
een mail met de link waarmee u in kunt loggen.  
 
 
Het Sinterklaasfeest vrijdag 4 december   
Door Charlottte Evers 
Sinterklaas is in Spanje druk bezig met de voorbereidingen voor het grote feest. De 
cadeautjes worden gesorteerd en mooi ingepakt, de zakken met pepernoten en 
lekkers staan klaar. Op de paklijst van de Sint staan ook dingen die hij nog niet eerder 
heeft moeten meenemen: mondkapjes, hele mooie, en ook zeep en hand-gel staan 
erbij. Op vrijdag 4 december zal Sint een bezoek brengen aan De Pinksterbloem, 
maar dit jaar helaas geen feestelijk onthaal aan de kade waar we geen afstand 
kunnen bewaren. Sint wordt in school door het team en de kinderen ontvangen. 
Dit betekent ook dat we het feest zonder de hulp van ouders moeten stellen. 
Desondanks gaan we er samen een mooie dag van maken.  
  
 
 
 

 


