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NIEUWS SCHOOLLEIDING 

 

 

Agenda 

Donderdag 2 december: Onlinebijeenkomst over "De Meldcode" 

door LVAK 19.30 uur-20.30 uur 

Vrijdag 3 december: Sinterklaas op school  

Woensdag 22 december: Kerstviering 17.00-18.00 uur 

Vrijdag 24 december: Kinderen zijn vrij. Start Kerstvakantie 

Maandag 10 januari: Studiedag, kinderen zijn vrij. 

 

Team 

-We hebben nog een conciërge aangenomen. Misschien heeft u 

hem al aan de telefoon gehad. Stanley is deze week gestart. Hij 

werkt op maandag, woensdag en donderdag. Hij zal samen met 

Bernadette en Ibrahim de taken op zich nemen.  

-In februari starten we de 5e onderbouwgroep, de Bonbonnekes. 

We zijn zowel met interne als externe kandidaten in gesprek 

voor deze vacature.  

- We waren heel blij dat Jannie in augustus bij ons kwam 

werken. Helaas is de reistijd, nadat zij is verhuisd, te lang en 

heeft zij een baan dichtbij huis gevonden. Dus is er nog een 

vacature in de onderbouw. Heeft u zelf interesse of weet u nog 

iemand die op onze mooie school wil werken, dan horen wij het 

graag. 

-Binnenkort overleggen we met de andere ABSA-scholen wat het 

lerarentekort in de praktijk teweegbrengt. Ook een 4-daagse 

schoolweek wordt ook besproken. We houden u op de hoogte. 

 

Sinterklaasviering 

Vrijdag 3 december bezoekt de Sint onze school in de ochtend 

met zijn vier mooie Pieten. Dit jaar helaas zonder ouders op het 

schoolplein.  

 

Kerstviering 

De kerstviering voor de kinderen is dit schooljaar op woensdag 

22 december. We zijn samen van 17.00 uur – 18.00 uur.  

De deur gaat om 16.50 uur open voor de kinderen.  

Hoe de viering er exact uit komt te zien hoort u via de 

weekbrieven van de bouwcoördinator. 

 

De jaarlijkse kerstvoorstelling door ouders en kinderen kan 

helaas niet doorgaan door de verscherpte corona maatregelen. 

Gelukkig hebben de ouders meteen een alternatief bedacht en 

zijn zij bezig met de opnames van een videoclip. We zijn heel 

benieuwd naar het resultaat! 

 

NPO plannen 

Voor de zomervakantie hebben we plannen gemaakt om de NPO 

gelden goed in te zetten. 

We hebben ingezet op leren van en met medeleerlingen en het 

geven van feedback. Door de inzet van Het Kan! worden 

leerkrachten geschoold en wordt ons pedagogisch handelen 

regelmatig met elkaar besproken. In alle groepen zitten we vaker 

in de kring om te reflecteren en feedback te geven en 

ontvangen. Hiervoor zijn inmiddels ook de vaste banken in alle 

groepen geleverd. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van 

de kinderen hebben we een aantal programma’s ingevlogen. Zo 

gaan we in de bovenbouw aan de slag met Meidenvenijn en 

richten we ons op sociale media. Dit doen we met de methode 

Digiwijzer. Het team is afgelopen donderdag gestart met de 

scholing.  

De klassenverkleining in de bovenbouw hebben we kunnen 

realiseren. Ine is vanaf de zomervakantie al bij ons in dienst en 

hiermee hebben we ervoor kunnen zorgen dat we toch met vier 



bovenbouwgroepen konden draaien. De reguliere bekostiging gaf 

slechts ruimte voor drie bovenbouwgroepen.  

Verder zijn er heel veel materialen aangeschaft op het gebied 

van rekenen en taal. Daarnaast zijn er extra Nederlandse en 

Engelse boeken gekocht.  

Voor de leerkrachten is er met regelmaat een coach in de school 

vanuit Het Kan! 

We voeren gesprekken met de kwaliteitsmedewerker van de 

ABSA om de kwaliteit van ons onderwijs goed te monitoren. Dit 

zijn gesprekken waarbij de analyses en plannen besproken 

worden. In de bovenbouw 6-8 scoren de kinderen voor 

begrijpend lezen boven het landelijk gemiddelde. Voor rekenen is 

de landelijke norm behaald, een aantal groepen zit zelfs boven 

het landelijk gemiddelde. Een resultaat om trots op te zijn. 

 

Nieuw (23-11) OMT-advies en kabinetsbesluit corona voor 

scholen  

Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij zo 

normaal mogelijk naar school kunnen. Maar omdat het aantal 

coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet besloten tot een 

extra uitwerking van de basismaatregelen voor scholen. Deze 

gaan per direct in. Hieronder een aantal zaken die voor u van 

belang zijn: 

 Er komen geen ouders en/of verzorgers in de school, 

tenzij het niet anders kan. In dat geval is een mondkapje 

verplicht 

 Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar 

 Zowel onderwijspersoneel als kinderen blijven thuis bij 

klachten, tot een negatieve GGD testuitslag is ontvangen. 

Wij vragen u nog steeds met klem om kinderen die erg 

verkouden (neusverkouden en hoesten) zijn thuis te 

houden             

 Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is 

besmet is met het coronavirus, gaan alle huisgenoten in 

quarantaine.   

 Daarnaast blijven we alert op de basismaatregelen. Zoals 

handen wassen en ventileren. Ook naarmate het kouder 

wordt buiten, blijven we ventileren. Let erop dat uw kind 

warm aangekleed is.  

 

We doen het goed met elkaar. Bij ons op school zijn de 

besmettingen, mede dankzij jullie medewerking, nu nog relatief 

laag in vergelijking met sommige scholen in Amsterdam. We 

hebben tot nu toe geen groepen in quarantaine. Dank voor het in 

acht nemen van de maatregelen. 

 
NIEUWS ONDERSTEUNINGSTEAM 

Bouw! en leesondersteuning voor groep 3 

Groep 3 heeft de afgelopen periode alle klanken geleerd en er 

wordt al druk gelezen in alle groepen. Sommige kinderen hebben 

iets meer tijd nodig om de klanken aan te leren of het lezen 

onder de knie te krijgen. Deze kinderen krijgen hier de komende 

periode extra ondersteuning bij. Kinderen die nog niet alle 

klanken beheersen starten met het digitale 

interventieprogramma Bouw! Twee keer in de week gaan zij op 

de computer oefenen met tutoren uit groep 7-8. We vragen jullie 

ook om thuis aan het programma te werken. Kinderen bij wie het 

lezen iets langzamer op gang komt gaan de komende periode 

extra lezen bij Eefje. Ouders worden hier de komende weken van 

op de hoogte gebracht. 

 
NIEUWS VAKLEERKRACHT GYM 

Squash 

De afgelopen weken hebben de leerlingen uit groep 5-6 en 7-8 

twee squashlessen gekregen bij sportclub Match. Dit vindt elk 

jaar plaats en wordt georganiseerd door de gemeente in 

samenspraak met onze school. 

Na deze kennismaking met squash, is er ook een jaarlijks 

scholensquash toernooi! En dit jaar mag iedereen uit de groepen 

5-6 en 7-8 meedoen. 

Het toernooi vindt plaats op woensdag 19 januari 2022 van 13.00 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/brieven/2021/11/22/advies-nav-130e-omt


tot ongeveer 17.00 uur bij sportclub Match. 
Adres: Sint Gilleshof 5, Amsterdam (ingang aan de linkerzijkant) 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om 4 gratis proeflessen te 

volgen! Op dinsdag, donderdag of vrijdag van 16.00 - 17.00 uur. 

 

Inschrijven voor het toernooi en/of de proeflessen kan via 

onderstaande link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC0w054PTSh6CiLr

Ogrq-eQnODyO_LDgBnSLIU296qGFkYqA/viewform  

 

Bij deelname is het volgende belangrijk: 

 Sportkleding aan (eventueel kan er worden omgekleed in 

de kleedkamers) 

 Sportschoenen zonder zwarte zool 

 Eten en drinken zelf meenemen 

 Racket en bril kan gratis geleend worden bij de 

squashbanen 

Bij vragen kunt u het beste de organisatie mailen of bellen. 
Moniek de Boer (Voorzitter SVA) 
Tel : 06-20018846 
Mail : secretaris@squashverenigingamsterdam.nl 

Monkey Moves 

Op woensdag 8 en 15 december komt Monkey Moves langs voor 

een gymles aan de kleutergroepen. Deze gymles vindt plaats in 

de gymzaal en wordt gegeven door een beweegprofessional van 

Monkey Moves.  

 

Monkey Moves hebben meerdere vestigingen door heel 

Nederland en bieden een multisport programma aan waar 

kinderen van 1,5 jaar tot 9 jaar aan deel kunnen nemen. Hun 

doel is om jonge kinderen een betere motorische basis bij te 

brengen, vanuit hun eigen professioneel ontwikkelde 

beweegprogramma.   

https://monkeymoves.com/amsterdam  

De Schanullekes en Dakhazen krijgen deze les op 8 december in 

de gymzaal.  

De Denderleeuwen en Samsons krijgen deze les op 15 december 

in de gymzaal.  

 

Na afloop krijgen de kinderen een flyer mee voor een gratis 

proefles en beweegoefeningen voor thuis. 
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