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Beste ouders/verzorgers,





Wist u dat…

wij volgende week wederom een
Crash Course faciliteren?
negen HBO en WO geschoolden zich gaan
oriënteren op een baan in het onderwijs?
zij, als zij door de assessments komen,
wellicht starten met de PABO?
zij het lerarencorps dan gaan versterken?
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In
deze nieuwsbrief vol acties is dit wel een hele
prachtige. Kinderen denken na over wat zij kunnen
bijdragen aan de wereld. In de kleuterhal staan twee
trappen met daartussen een grote flessenzak die
helemaal vol mag.
Boeddhisme…
In deze periode besteden wij extra aandacht aan de
levensbeschouwing Boeddhisme. Onze
schoolbegeleider Marielle Kappert is 3 dagen op
school aanwezig en geeft iedere groep les in deze
levensovertuiging. Met behulp van de leskist vol
attributen komt er in iedere groep een mooie
dialoog tot stand. Een deel van het team is
afgelopen woensdag naar de Chinese
Boeddhistische tempel op de Zeedijk geweest om
zich te laten onderdompelen in het Boeddhisme en
we hebben ook een korte meditatie gedaan.

Voor u is er dinsdag 28 februari van 8.45u tot 9.30u
een ouderbijeenkomst Boeddhisme in het lokaal van
Next. Zo verneemt u wat en op welke wijze uw
kinderen veel te weten komen over het Boeddhisme.

Een briefje op het bureau van de directeur…
Hoi juf Reina,
Ik ben Skip. Ik
heb een actie
bedacht. De actie
is plastic flessen
inzamelen voor
Australië
vanwege de bosbranden. Groetjes Skip 4b
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Ouderpetitie door Ouders van Nu…
Ouders van Nu heeft het grootste parenting platform
van Nederland. Maandelijks hebben zij online een
bereik van 1,7 miljoen ouders. Zij zijn een
campagne gestart genaamd ‘Goed onderwijs: ik
teken ervoor!’. Met deze petitie roepen zij het
huidige en volgende kabinet op om snel en
structureel te investeren in het onderwijs. Wij in het
onderwijs weten als geen ander hoe hard nodig dit
is.
Doet u mee? Ouders van Nu wil voor 30 januari
zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen, die zij
die dag zullen aanbieden in Den Haag aan de
minister van Onderwijs. Daar zal veel pers bij
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aanwezig zijn. Wat natuurlijk goed is: hoe meer
aandacht voor dit probleem hoe beter.
Hier kunt u de petitie tekenen:
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie

Samenwerkings Verband
Diemen…
Beste directeuren, leerkrachten, ouders en
betrokkenen,

Plus: als ludieke extra actie proberen ze zoveel
mogelijk kinderen een kleurplaat van een handje te
laten kleuren. Zodat zij ook een ‘handtekening’
kunnen inleveren aan de minister. Vindt u dat uw
kind hieraan mee mag doen, dan is hier de
kleurplaat te downloaden.
Namens
Mercy Hiltrop, ouder van school

Hierbij sturen wij jullie de uitnodiging voor een
pizza sessie op 11 februari as. van 17.15 – 19.15
uur bij het Samenwerkingsverband Primair
Onderwijs Amsterdam Diemen aan de Bijlmerdreef
1289-II.
Ons nieuwe ondersteuningsplan staat in de steigers.
De eerste opzet staat op papier. We hebben alle
conclusies uit de evaluatiebijeenkomsten,
thematafels en overige gesprekken verzameld en
inmiddels verwerkt.
Nu willen we iedereen die graag nog (een keer) met
ons in gesprek wil, de kans bieden dat te doen. Zo
hebben we in de vervolgfase nog tijd om jullie
inbreng mee te nemen in het nieuwe
ondersteuningsplan.

Groepen 6 naar het Rijks…
In het kader van ons
cultuurbeleid (o.a. iedere
groep 1 x per jaar naar een
museum) zijn deze week de
groepen 6 naar het
Rijksmuseum geweest. Het
thema was tuinen. De tuinen
van het Rijks zelf
(wandeling door de tuinen)
en tuinen in de kunstwerken
in het museum en verwerkt in het gebouw.
Hier een kleine foto impressie.

Onder het genot van een pizza laten we jullie graag
zien welke kant het ondersteuningsplan tot nu toe
op gaat. Wij zijn benieuwd naar jouw reactie.
Bijvoorbeeld over het aanbod van passend
onderwijs op school, de samenwerking tussen
school en jeugdhulp of de overgang van de
voorschool naar de basisschool.
In de uitnodiging staat het mailadres waar je jouw
aanmelding voor deze avond naar toe kunt sturen.
Met vriendelijke groet,
Annerose Groot
Interim beleidsmedewerker Samenwerkingsverband Primair Onderwijs
Amsterdam Diemen

Personeelstekort in de opvang…
Vandaag in het NOS journaal een reportage van
Mirakel over de personeelstekorten in de
kinderopvang. Kijkt u maar even hier voor het item
met een interview met een leidinggevende en Myra
Quint, directeur Mirakel.
Op de step, op de step, ik ben zo…
blij dat ik ‘m heb. We verzoeken u en uw kind
vriendelijk geen stepjes te parkeren in de hallen van
school. Gewoon buiten parkeren naast de fietsen of
weer mee naar huis nemen. Hartelijk dank!
Belangrijke data…
 di 28 feb introductie Boeddhisme voor

ouders…
 do 30 en vr 31 januari school dicht i.v.m.

STAKING teamleden
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do 6 feb rapporten gr 2 t/m 7…
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di 11 feb school tot 14.45…



di 11 feb rapportgesprekken t/m gr 7



woe 12 feb Carnaval…



do 13 feb school tot 12.30…



do 13 feb gr 8 tot 14.45…



do 13 feb rapportgesprekken t/m gr 7…



vr 14 feb studiedag team, start vakantie…



ma 6 jul t/m vr 14 aug zomervakantie…

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
directie
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