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Beste ouders, 
 
De herfstvakantie ligt alweer vier weken achter ons. Mooi om alle vakantieverhalen van de 
kinderen te horen. Herfstwandelingen, logeren bij opa of oma, spelen met vriendjes en 
vriendinnetjes en andere avonturen. Na zo’n vakantieweek zijn de kinderen vaak weer vol 
energie om aan het werk gegaan in de klas. In de vorige nieuwsbrief schreven we over onze 
nieuwe rekenkasten. De beloofde filmpjes van een rekenlesje zijn gemaakt of in de maak en 
worden via Parro met ouders gedeeld.  
Wij zijn blij dat we tot nu toe ouders in de school kunnen ontvangen voor portfoliogesprekken 
of voor andere zaken. En we zijn dankbaar voor alle ouderhulp!  
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen van het Sint- en kerstfeest. Daarbij 
richten we ons op wat wél kan, namelijk  mooie momenten creëren voor én met onze kinderen. 
Mochten er nieuwe ontwikkelingen en maatregelen nodig zijn in verband met corona, 
informeren wij u hierover via Parro. 
 
 
Met vriendelijke groet,       
Selma Niland 
Marit van Beers    
 
 
 
 
   
 
 

Belangrijke data & afspraken 

Woensdag 1 december Voorleeswedstrijd  

Vrijdag 3 december  Sinterklaasfeest 
OB en MB 12.00 uur en BB 12.30 uur vrij 

Maandag 6 december  Studiedag 
Alle kinderen vrij 

Dinsdag 7 december Online VO voorlichting ouders groep 7 & 8 
19.30-21.00 uur 

Woensdag 8 december OR vergadering   
Aanvang 09.00 uur   

Donderdag 23 december Alle kinderen 12.00 uur vrij  

Donderdag 23 december Kerstdiner 
Aanvang 17.00 uur  

Vrijdag 24 december Pyjamaochtend   

Vrijdag 24 december t/m  
zondag 9 januari 2022 

Kerstvakantie  
Aanvang 12.00 uur  

 
 

    



Corona 
Helaas kregen we afgelopen weken ook weer met aangescherpte 
corona maatregelen, testen en besmettingen van leerlingen en 
leerkrachten te maken. We proberen er als team alles aan te doen om 
verdergaande maatregelen te minimaliseren en volgen daarom de 
richtlijnen van het RIVM. Aangezien de GGD overbelast is, zit er 
vertraging in de communicatie naar de scholen toe. Met alle gevolgen 
van dien.  
 
Hieronder nog eens de afspraken op een rij:  
- bij het brengen in de ochtend mag er per kind 1 onderbouw ouder 
maximaal twee keer per week mee de school in. Het is niet mogelijk 
om een broertje of zusje naar de midden- of bovenbouw te brengen! 
- ouders houden 1.5 meter afstand tot andere volwassenen. Op het 
schoolplein, voor de schooldeur en zodra je in school bent. Ook de 
afstand tot de leerkracht moet altijd minimaal 1.5 meter zijn. Zijn er al 
te veel ouders in een klas om nog 1.5 meter afstand te houden, ga dan 
niet naar binnen. 
- ouders dragen een mondkapje in de school. 
- kom niet naar onze school als je verkouden bent, keelpijn hebt, of 
andere klachten hebt. Hoe klein ze ook zijn.  
- was je handen thuis nog even goed voordat je naar school toe komt.  
 
Op deze manier houden we ons aan de algemene richtlijnen en kunnen we jullie als ouders 
toch nog in school ontvangen - iets wat ouders en het schoolteam heel belangrijk vinden. 
Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk om uw kind(eren) en uzelf 's morgens thuis te testen 
(daar waar veel besmettingen zijn). 
Komende week kijken we of bovenstaande punten lukken, en of we hier op een veilige manier 
mee door kunnen gaan. We verwachten dat binnenkort ook het protocol van de po-raad 
verschijnt. 
 
Huidige situatie 
We zijn in afwachting van de uitslag van zo'n 50 geteste kinderen, 70 kids zijn vandaag thuis, 
waarvan 9 met corona. Twee leerkrachten zijn positief getest, overige teamleden zijn negatief 
getest of in afwachting van de uitslag. We hebben overzichten per groep gemaakt en dit 
geschakeld met de voorzitter van de MR en het bestuur. Zodra de uitslagen binnenkomen 
(vandaag of morgen) en er meer dan 3 besmettingen zijn, gaat de groep in quarantaine. Is er 
niet voldoende bezetting en geen invaller zullen de kinderen helaas thuis moeten blijven. In 
overleg met bestuur zal alleen in het uiterste geval (bij te weinig bezetting of wanneer het niet 
meer beheersbaar is door de hoeveelheid groepen die in quarantaine zijn) schoolsluiting 
volgen. Dit is een beslissing van het bestuur. Vooralsnog is dit niet het geval. Alle groepen 
draaien vandaag en er is rust en een fijne sfeer in de school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IB - Maximale flexibiliteit gevraagd 
Door Meike Kwee en Tjalde Elema 
Met alle ontwikkelingen en oplopende beperkingen om ons heen proberen we als school de 
zorg voor onze kinderen optimaal te houden. Dat geldt ook voor de kinderen die een extra 
steuntje in de rug nodig hebben. We prijzen ons dan ook gelukkig dat er, tot op heden, bij ons 
op school nog veel activiteiten door kunnen gaan.  
Zo is de ‘Hotspot’ sinds oktober van start gegaan. Hierbij kunnen kleine groepjes kinderen van 
de midden- en bovenbouw eens in de twee weken aan de slag met uitdagende breinbrekers 
onder leiding van Eva Mier (externe professional op dit gebied). 
Ook hebben we ons ondersteuningsteam kunnen uitbreiden met een onderwijsassistent: Fadua 
Khaiati. Zij ondersteunt minimaal een uur per week in elke klas, om zo de leerkracht de 
gelegenheid te geven extra aandacht te geven aan kinderen die dit nodig hebben. 
Tenslotte hebben we externe hulp aangetrokken om de RT-taken van Yvon de Graaf tijdelijk 
over te nemen. Zij valt namelijk twee dagen in voor Emma. 
Twee zeer enthousiaste studenten, Daan Volcke en Sam Klaassen, begeleiden kinderen extra 
met technisch lezen. We hopen van harte dat we de zorg op deze manier kunnen voortzetten 
deze winter en zijn dankbaar voor alle extra handen. 
 
 
Onderbouw 
Door Liesbeth Bouma 
Wat leuk is aan het werken in de onderbouw is dat de seizoenen nooit 
ongemerkt voorbij gaan. Van ons allemaal is de herfst het favoriete seizoen, want 
het leent zich voor allerlei lessen. Van onze muziekjuf Karin hebben de kinderen 
het regenlied geleerd en met Liesbeth Vos van Bevo hebben de kinderen Landart 
gemaakt. 

 
 
 
Het hoogtepunt was de herfstwandeling op een zonnige woensdag. Bij de 
ingang van het Oosterpark kregen we een sprookjesachtig welkom van twee 
kabouters. Kabouter Betty en kabouter Jitske lieten hun slaapplek in de holle 
boom zien. Daarna volgde een speurtocht in kleine groepjes onder begeleiding 
van ouders. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ook is er een nieuwe traditie geboren. Net als vorig jaar zijn de kleuters op 11 
november langs de midden- en bovenbouwklassen gegaan met hun lampion om 
Sint Maarten liedjes te zingen. Een leuke ontmoeting van de jongere en oudere 
kinderen in de school. Zo brengt het omdenken door de coronaregels ook veel 
goeds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Middenbouw  
Door Mischa van der Zon 
In de middenbouw zijn we natuurlijk heel hard aan het werk met de rekenkast. De kinderen, 
maar ook de leerkrachten! Het is leuk om samen te leren en te ervaren hoe fijn het ook alweer 
is om kinderen individueel en met passie en inzet aan het rekenen te zien. Maar ook met taal 
zijn we hard bezig. Wist u dat we ook al in de middenbouw veel bezig zijn met de 
woordsoorten? Daar heeft Maria Montessori prachtig materiaal voor ontwikkeld. Als uw kind 
dan later op de middelbare school vreemde talen gaat leren heeft hij of zij daar veel profijt van. 
Uw kind heeft om de week een heel uur Bevo van onze vakdocent Liesbeth Vos, altijd een 
kwalitatief hoogtepunt van de week, zowel voor de leerlingen die daarheen gaan als voor de 
leerlingen die in de klas blijven; een uitgelezen moment voor een leestoetsje bijvoorbeeld met 
groep drie, of voor een uitgebreide aanbieding met de rekenkast. Na een uur komen de andere 
kinderen dan weer terug met de meest mooie werkjes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beeldende vorming – ‘Het Meisje met de Zwavelstokjes’ – Amsterdam Light Festival 
Door Liesbeth Vos 
Het Amsterdam Light project waar wij als school aan meedoen staat in het teken van 
kinderarmoede, ook in Amsterdam! 
25 kinderen uit de bovenbouw krijgen informatie over dit probleem, denken en praten mee en 
maken een sticker om hun mening te uiten. 
Alle stickers kleuren het meisje met de zwavelstokjes, een lichtkunstwerk van 7 meter hoog. Dit 
educatieve kunstproject vindt plaats op school, in samenwerking met Stichting Nieuwe 
Helden, Studio Aldo Brinkhoff en Juf op Straat en eindigt met een boottocht, langs de 
kunstwerken.  
 
Thema: Het meisje met de zwavelstokjes is een heel oud sprookje. Het gaat 
over een meisje dat in de winterse kou zwavelstokjes verkoopt op straat. 
Maar niemand ziet haar staan. Iedereen loopt aan haar voorbij. Het meisje 
sterft van de honger en de kou. 
 
Samen met 1000 kinderen uit de bovenbouw van het Amsterdamse 
basisonderwijs wordt dit sprookje voorgelezen en proberen we het meisje wél te zien. 
Want wist u dat in Amsterdam 1 op de 5 kinderen in armoede opgroeit? En dat terwijl 
Nederland één van de rijkste landen in de wereld is. In het educatieproject ‘Het Meisje met 
de Zwavelstokjes’ wordt hier aandacht aan besteed. Via  het gemoderniseerde sprookje en 
het gelijknamige lichtkunstwerk gaan we met elkaar in gesprek. 
Misschien vindt u het ook een goed idee om dit onder de aandacht te brengen, om het 
onderwerp bespreekbaar te maken en om te ervaren dat niet alles vanzelfsprekend is. Meer 
informatie over dit project: www.meisjemet.nl 
 
 
 
 



Tuin - Natuur op school 
Door Jitske Hallema 
Afgelopen maand hebben de kleuters met krokusbolletjes de lente geplant op het plein.  
De middenbouw deed de bodemdieren speurtocht in de  binnentuin. Het was mooi om te zien 
wat een aandacht de kinderen voor het bodemleven hebben. 
En ook de laatste bovenbouwklas heeft inmiddels met gereedschap uit de steentijd in de 
steentijd keuken gewerkt.   
Het zaaisel van de  eerste boeren linzen erwtjes en spelt en gierst is opgekomen in de klas en in 
het  binnentuinmoestuintje. 

Deze maand en december gaan we voor de vogels zorgen, de  vogelhuisjes 
schoonmaken en repareren, vogelvoer maken en in de tuin hangen. 
Ook is het planttijd, dus gaan we de stekken uit de stekkenbak en nog veel meer op het 
schoolplein planten.  
Ouders die het fijn vinden om in de tuin te werken zijn welkom op vrijdagochtend 19 
november ((maximaal twee ouders op gepaste afstand met mondkapje). Dan worden de 
druiven, de vlier en de vijg gesnoeid. Graag van tevoren even aanmelden. 
Ook is er hulp gezocht voor het spannen van het hekje voor de lentebollen op het plein. 
Als ik weet dat je komt, zorg ik voor handschoenen, Jitske: (06) 10 86 23 80. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


