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Agenda 

23 april: Start meivakantie 

10 mei: 7Sprongkring 13.00 uur 

19 mei: Stamgroepavond  

Mei: invullen tevredenheidsonderzoek 

 

NIEUWS SCHOOLLEIDING 

Team 

-Yvonne neemt de komende maanden, om persoonlijke redenen, 

onbetaald verlof. Na de zomervakantie is zij er weer. Haar taken 

als bouwcoördinator worden in de onderbouw tijdelijk 

overgenomen door Rosa van de Denderleeuwen en in de 

middenbouw door Sandra van de Kloppers. Beiden zullen een 

dag ambulant zijn. De ouders van deze groepen ontvangen hier 

na de meivakantie nader bericht over. 

-Voor de vakantie nemen we afscheid van Christine. Zij is de 

groepsleerkracht van de Reuzenkwakkels. Na de meivakantie 

komt Mouaad voor de groep.  

 

 

Formatie 2022-2023 

Achter de schermen wordt druk gewerkt en gepuzzeld aan de 

formatie voor volgend schooljaar. Door interne verschuivingen 

ontstaan er mogelijk vacatures. We hebben deze vacatures op 

voorhand uitgezet. Het is pas april, dus er kan nog van alles 

veranderen. Er worden al wat gesprekken gevoerd met 

Jenaplanleerkrachten die geïnteresseerd zijn in onze school.  

 

 

Oekraïense kinderen 

Inmiddels zijn er drie Oekraïense kinderen bij ons op school 

gestart. Een jongen bij de Bonbonnekes en een jongen en een 

meisje bij de Wafeltjes. Deze kinderen zijn van harte welkom bij 

ons op school en bij de betreffende groepen en leerkrachten. We 

zorgen samen voor een fijne begeleiding. Mocht u de taal 

spreken en in de gelegenheid zijn om bijvoorbeeld een dagdeel 

te helpen, meldt u zich dan bij ons aan. 

 
Actie Oekraïne 

Onze kinderen hebben 1030 euro opgehaald voor giro 555!! Er is 

gedanst, geknutseld en gebakken. Wat een mooi resultaat. 

Dank! 

 

Actie Ramadan: weeshuis Marokko 

Met hulp van diverse kinderen van de bovenbouw is er 

gisterenmiddag 345 euro opgehaald. Geweldig resultaat in een 

half uurtje. We willen bakkerij Mtalsa en La boulangerie 

Traditionnelle Marrakech hartelijk bedanken voor de donaties. 

 

Tevredenheidsonderzoek 

Onze school werkt aan de continue verbetering van haar kwaliteit 

op alle mogelijke terreinen. Daarom vragen we aan diverse 

doelgroepen hoe zij tegen ons onderwijs (in de meest brede zin) 

en ons functioneren aankijken. Op die manier krijgen we een 

scherp beeld van onze sterke en zwakke kanten. Hoe meer 

meningen we verzamelen, des te betrouwbaarder is dit 

onderzoek en des te beter kunnen we onze kwaliteit 

optimaliseren. We stellen het daarom erg op prijs wanneer u 

deze vragenlijst zou willen invullen. Na de vakantie ontvangt u 

een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. We hopen op een 

hoge respons.  

 
 

 



 

Aanmeldingen nieuwe kleuters 

Wilt u het aanmeldformulier voor jongere broertjes/zusjes op tijd 

bij ons inleveren. De deadline voor kinderen geboren tussen 

januari en april 2019 is op 2 juni.  

 

Woest Zuid tijdens overblijf  

Woest Zuid is een nieuwe BSO-organisatie bij ons in de wijk. De 

visie die zij hebben op buitenspelen past erg bij de visie van de 

school. Zij gaan voor een periode van 10 weken, twee dagen in 

de week de TSO voor ons verzorgen samen met de TSO 

medewerkers. Hiermee hopen we de werkdruk de laatste periode 

bij de leerkrachten iets te verlichten.  

 

 

NIEUWS CULTUURCOÖRDINATOREN 

Ontdek wat je kan tijdens de Open Dagen van Aslan 

Muziekcentrum! www.aslanmuziek.nl   

Al jaren werken we op zeer prettige manier samen met Aslan. Zij 

verzorgen bij ons de muzieklessen, maar ook buiten school is 

ieder kind welkom bij hen. 

  

Aslan Muziekcentrum is de plek in Amsterdam West en Nieuw-

West voor muziek-, dans- en theaterlessen. Van Afro Dance tot 

musical en van saz tot DJ/Ableton. Tijdens de  Open Dagen op 

zaterdag 30 april op locatie Nieuw-West en zondag 1 mei op 

locatie West ontdek je alle mogelijkheden. Kom van 12:00 tot 

15:00 langs en beleef een middag vol informatie, workshops en 

open lessen. Ga voor een dansworkshop, zing mee met het 

Kinderkoor, ga aan de slag met Theater of maak kennis met 

nieuwe instrumenten, zoals cello, duduk en zurna. (Zie ook de 

bijlage open dagen) 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAKLEERKRACHT GYM 

Schoolvoetbal 

Het schoolvoetbal was woensdag 13 april een waar spektakel. 

Het doel was eerste worden in de tussenronde/kwartfinale, want 

dan zouden ze doorgaan naar de Amsterdamse finale! De meiden 

van groep 7-8 hebben fantastisch gespeeld. Zij zijn uiteindelijk 

3de geworden in de tussenronde. Ook de jongens en meiden uit 

groep 5-6 hebben heel goed gespeeld en zijn 3de geworden in de 

tussenronde. Als laatste op de dag speelde de jongens van groep 

7-8. Zij moesten alles winnen, maar hadden de eerste wedstrijd 

gelijk gespeeld. Uiteindelijk moesten ze in de laatste wedstrijd zo 

vaak mogelijk scoren, want het ging om een zo hoog mogelijk 

doelsaldo. Het was ontzettend spannend en ze kwamen erg 

dichtbij, maar helaas waren het net te weinig doelpunten om 

door te mogen naar de finale. Ze hebben allemaal hun best 

gedaan en mogen trots zijn op hun prestatie.  

 

Op 11 mei speelt het EK meiden team groep 7-8 de finale 

wedstrijden. Er waren binnen hun competitie te weinig teams 

voor een tussenronde dus zij mogen in een keer door naar de 

finale. De tijden en locatie wordt later bekend gemaakt. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.aslanmuziek.nl/

