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Een nieuw schooljaar 2018-2019
Op maandag 3 september om half negen beginnen de lessen weer op onze school.
We wensen alle kinderen een heel goed jaar toe, waarin ze met plezier samen met
de andere kinderen en de leerkrachten heel veel gaan leren.
Welkom voor alle kinderen en ouders namens alle teamleden van de school!
Welkom nieuwe collega’s
Trots kunnen we melden dat we totaal vijf nieuwe collega’s hebben benoemd.
Voor groep 1-2B voor drie dagen per week juf Afra samen met juf Femke die ook
drie dagen per week les geeft. Dit betekent een dag zijn Afra en Femke samen in de
groep en een van de twee geeft dan extra instructies of gaat met een kleine groep
aan de slag.
Voor groep 3B hebben we juf Aylin voor twee dagen per week naast juf Ilona. In
groep staan juf Esther en juf Soemintra. Helaas is juf Soemintra met ziekteverlof en
we zijn blij dat we juf Petra hebben om samen met juf Esther deze groep te doen.
En voor vier dagen per week is juf Stephanie gestart als interne begeleidster. De
werkruimte boven de schoolingang is haar werkplek voor gesprekken met ouders en
leerkrachten. Als interne begeleidster werkt juf Stephanie vooral aan het omgaan
met verschillen in alle groepen en zij zal ook regelmatig in de groepen te zien zijn.
Daarnaast houdt zij zich bezig met kinderen die veel sneller of veel langzamer dan
gemiddeld leren. Dan kan het gaan om leerproblemen of om problemen in het
gedrag van kinderen. Bijvoorbeeld een kind dat veel moeite heeft met de
werkhouding tijdens het maken van opdrachten.
Van harte welkom binnen ons schoolteam juf Afra, juf Aylin, juf Esther (Woltz), juf
Petra en juf Stephanie!

Veel succes juf Nina
Onze onderwijsassistent juf Nina heeft een heel mooi aanbod gekregen om op het
ROC als docent te gaan werken. Dit is voor haar een geweldige kans en
mogelijkheid. We gunnen haar dit allemaal en met pijn in haar hart vertrekt juf Nina
van de Buikslotermeer. Veel succes en bedankt voor je inzet en het lesgeven aan de
groepen!
De indeling van de klaslokalen in dit schooljaar
De groepen 1-2 blijven in dezelfde lokalen, de groepen 3 ook allebei, groep 4 heeft
30 kinderen en daarom zit deze groep beneden naast het kleuterbouw-lokaal van
Femke. Groep 5 zit boven achter het lokaal van Tuba, groep 6 komt in het eerste
lokaal boven waar juf Soemintra dit jaar zat. Groep 8A komt in het volgende lokaal,
groep 7 heeft het lokaal links achter en groep 8B rechts achter.
Het lokaal naast de werkruimte van Jolanda, Yvonne en Linda wordt Ouderkamer,
het wordt gebruikt voor overleggen, voor Wijsneus en voor gesprekken. We hebben
dan nog een lokaal boven over naast dat van Ilona en dit lokaal gebruiken we voor
leermaterialen, werkboekjes en als opslag voor meubilair.
Schoolzwemmen in 2018-2019
Op donderdag 6 september begint het schoolzwemmen. Groep 5 gaat van 12.30 tot
14.15 uur naar het zwembad met de bus.
Schooltuinen
Op donderdag 6 september gaat groep 7 voor het eerst naar de schooltuinen vanaf
10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.
Digiborden in de kleuterbouw
In de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we al digiborden. Heel handig en makkelijk
om snel zaken uit te kunnen leggen, aantrekkelijk tijdens instructies en als leerkracht
kun je van alles laten zien en beleefbaar maken.
Ook in de kleuterbouw komen er nu digiborden. Er zijn allerlei mooie programma’s
om de kleuters op speelse wijze uitleg te geven. Ook kunnen de kleuters zelf
oefenen op het digibord door op het scherm te klikken. Kleuters zijn hier gek op en
ongemerkt leren ze spelend en ontdekkend wat belangrijk voor ze is.
Wijsneus
Op woensdag 12 september zijn er introductielessen van Wijsneus. Hierin wordt kort
verteld waar de kinderen aan kunnen deelnemen. Het inschrijfformulier kan tot 19
september worden ingeleverd.

Gymrooster
Voor komend schooljaar hebben de groepen gym op de volgende tijden.
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Kom met leuke ideeën!
We hebben 70.000 euro gekregen van de gemeente Amsterdam om ons plein
(binnen de groene hekken) op te knappen. De eisen zijn: groen, regen proof en
duurzaam. We vragen aan alle kinderen en ouders om ideeën en voorstellen leveren
voor ‘ons plein’.
Kom met leuke speelmogelijkheden, doe-dingen en natuurtips naar juf Yvonne!

Voorbereiding op het nieuwe schooljaar
Vanaf 27 augustus zijn de teamleden begonnen op school en op donderdag en
vrijdag (30 en 31 augustus) hebben we twee studiedagen gehad. Op deze
studiedagen hebben we duidelijke afspraken gemaakt over het omgaan met onze
kinderen, het werken in de groepen en de schoolorganisatie. Dit alles met de
bedoeling om handiger en makkelijker te kunnen werken en om ervoor te zorgen dat
de leerresultaten omhoog gaan in alle groepen. Als schoolteam weten we nu met
elkaar hoe we hier op school de zaken hebben geregeld en hoe we lesgeven in de
klassen volgens de nieuwste inzichten.
We zijn klaar voor het komend schooljaar!

Tot de volgende nieuwsbrief!
Namens het team en de medezeggenschapsraad,
Gerard Stam

