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Beste ouders/verzorgers,





Wist u dat…
 de kinderen van de groepen 6 en 7 als
juf en meester hebben gewerkt?
 zij de kinderen van de groepen 1-4
hebben geholpen met het versieren van
palmpaasstokken?
dat ze heel goed kunnen helpen, begeleiden
en complimenten uitdelen?
dat het resultaat erg mooi is geworden?
dat er veel mensen blij zullen worden met dit
mooie gebaar?

Studiedag 29 maart…

Donderdag hebben
de kinderen een vrije
dag en gaat het team
op pad. We gaan als
team naar Eindhoven om ons te laten inspireren op
het gebied van allerlei nieuwe technologieën en wat
dit gaat betekenen voor het onderwijs van de
toekomst. We hebben er allemaal veel zin in!
Nieuwe privacy wetgeving…
Binnen ons bestuur de ASKO wordt gewerkt met
een veelheid aan privacygevoelige gegevens.
Momenteel is de ICT- werkgroep het huidige beleid
kritisch aan het doorlichten en aan het aanpassen
aan nieuwe wet- en regelgeving. In de laatste MR
vergadering is aandacht aan dit onderwerp besteed
en zijn een aantal vragen gesteld over wat dit
betekent voor de school en voor ouders. In één van
de volgende nieuwsbrieven volgt meer informatie
hierover.

natuurlijk is er traditioneel een eitje getikt en zijn er
Paashazen in beeld gekomen.
Sponsorloop onderdeel van Koningsspelen…
Ook dit jaar streven we er graag naar
een sponsorloop te organiseren.
Waarschijnlijk gaan we dit combineren
met de Koningsspelen. Eén van de
onderdelen van deze sportieve dag zal
dan ook zijn: rondjes rennen voor het
goede doel. Graag willen we de
opbrengst besteden deels aan een goed
doel en deels aan de school. We
zouden heel graag meer ICT materialen de school
inhalen, zoals tablets in groep 1-2, chromebooks in de
midden- en bovenbouw en wellicht ook andere
technische middelen. Binnenkort ontvangt uw kind
een eigen pagina op de website waarmee hij of zij
sponsoren kan activeren. Hier komt nog een uitleg bij.
We hopen op een sportieve dag en een mooie
opbrengst.
Voortgang (ver)nieuwbouw
Er is deze week een overleg geweest over de
voortgang van de verbouwplannen. De MR werkgroep
Nieuwbouw zat om de tafel met Reina, de bouwer, de
architect, de projectontwikkelaar en de opdrachtgever
ASKO. Er is een tijdspad geschetst en er is uitgebreid
stilgestaan bij allerlei formele stappen die gevolgd
moeten worden. De werkgroep zal hierover ook apart
gaan communiceren.
Palmpasen…

Vacature lid OPR…
Het Samenwerkings Verband Primair Onderwijs
Amsterdam Diemen is op zoek naar leden voor de
Ondersteunings Plan Raad (OPR).
Denkt u een zinvolle bijdrage te kunnen leveren en
heeft Passend Onderwijs uw interesse, meldt u dan
graag aan. Hier treft u meer informatie.
Paasviering…
Een heerlijke ochtend in alle groepen. Er is
aandacht besteed aan het paasverhaal; er zijn
spelletjes gespeeld; groep 6a combineerde hard
rennen met vele vragen beantwoorden in teams. En
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Afgelopen vrijdag heeft school weer aandacht
besteed aan Palmpasen. De wijze waarop school dit
een onderdeel van het curriculum laat zijn is divers.
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We kiezen er bewust voor onze kinderen iets mee te
geven van de Bijbelse geschiedenis vanuit de visie
dat wij als Katholieke school onderdeel zijn van de
Joods Christelijke traditie. Daarnaast sluit het
weggeven van een zelf versierde Palmpaasstok aan
bij het schoolvak Burgerschap. Groep 8 nodigt de
jongeren van Nifterlake uit om mee te gaan in de
wandeling in de wijk. Onze groep 8 krijgt eerst
rolstoelduwles bij Nifterlake in het gebouw en zij
mogen daarna met de jongeren - samen met hun
begeleidsters- wandelen. Ook verblijden wij onze
oudere buren van Woonzorg Centrum Buitenveldert
(Cordaan) met deze Palmpaasstok. En bij
Burgerschap hoort ook ‘leren samenwerken’: onze
oudste kinderen knutselen samen met de jongsten
van school aan de mooie stokken. De leerlingen van
de groepen 7 voelden zich enorm verantwoordelijk
voor hun medeschoolgenoten. Samen en iets voor
een ander betekenen: het werkt met Palmpasen.
Kijk u hier voor een impressie.
Tennisles…

Afgelopen week hebben de kinderen van groep 2
t/m 5 tijdens de gym echte tennistraining gehad. De
lessen werden verzorgd door meester Teun van
Tennisschool De Moolen/TC ABN AMRO. Er zijn
allerlei spelletjes gespeeld met rackets en
tennisballen, maar er is natuurlijk ook heen en weer
gespeeld over een ‘net’ in de gymzaal.
Enthousiast? Op woensdag 4 april, tussen 14.30 en
17.30 uur, kunt u gedurende één uur gratis
kennismaken met tennissen op de eerder genoemde
vereniging. Er zal op echte gravelbanen worden
gespeeld, alle materialen zijn uiteraard aanwezig en
het belooft een waar tennisfeestje te worden!
Aanmelden en/of informatie via
info@tennisschooldemoolen.nl o.v.v. naam kind,
telefoonnummer en het starttijdstip. Dit kan 14.30,
15.30 of 16.30 uur zijn.
Adres: Jan Tooroplaan 48, 1182 AE Amstelveen
Meester Niels
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Naar de buren…

Groep 8a heeft een bezoekje gebracht aan de buren.
Er is gesproken over Pasen en geknutseld en
natuurlijk heeft de groep de liedjes gezongen die zij
in het Concertgebouw hebben laten horen. Met de
bewegingen er natuurlijk ook bij.
Aanpassing Veilig Klimaat…
In het kader van ‘omgaan met
elkaar’ hebben we in ons
protocol ‘Visie Veilig Klimaat,
inclusief pestprotocol’ een
aanpassing gedaan. De reden van
de aanpassing is wij denken dat er ‘winst’ te
behalen is door de verwachte preventieve werking
ervan. Naast het werken met Oepsbladen bij
‘onhandig en ongewenst’ gedrag starten we met het
hanteren van ‘dit kan echt niet’ aantekeningen bij
grensoverschrijdend gedrag. Met het team is er
gebrainstormd over dit stappenplan:

Wat verstaan we onder grensoverschrijdend
gedrag?

Wie beoordeelt dat?

Welke maatregelen worden in gezet?

Hoe kunnen kinderen zich herstellen?
Onze visie in omgang met elkaar is dat de school
een oefenomgeving is waar er òòk geleerd wordt
hoe om te gaan met de ander en hoe je staande te
houden bij anderen. Herstellen en opnieuw
beginnen met het geleerde in je rugzak hoort daar
altijd bij.

Binnen de MR is de aanpassing in het beleid
toegelicht en zij waardevolle tips toegevoegd. De
leerlingen van groep 5 t/m groep 8 zijn over de
nieuwe werkwijze ingelicht. Ondergetekenden
hebben het in die groepen uitgelegd, vragen
beantwoord en benadrukt dat wij weten dat het juist
een handig instrument is om ernstiger gedrag of
gedragspatronen -met een enkel sorry zeggen- te
voorkomen.
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Wat is de aanpassing?
Bij grensoverschrijdend gedrag volgen er gepaste
maatregelen in de vorm van:
Stap 1

Een aantekening ‘dit kan echt niet’ in het
dossier.

De leerkracht zet een gepaste sanctie in.

De leerkracht licht de ouders in.

Is er in de periode van 8 weken geen herhaling
van grensoverschrijdend gedrag dan verdwijnt
de aantekening uit het dossier
Stap 2

Een tweede aantekening ‘dit kan echt niet’ in
het dossier.

de ouders komen op gesprek.

de leerling wordt één ochtend in een andere
groep met werk geplaatst.

Is er in de periode van 8 weken geen herhaling
van grensoverschrijdend gedrag dan verdwijnt
de tweede aantekening uit het dossier

Aantekening één blijft nog voor een periode van
8 weken staan
Stap 3

Idem met hele dag uit de groep

Intern begeleiders worden in het gesprek
betrokken om mee te denken of er extra
ondersteuning gewenst in voorkomen van het
gedrag.
Stap 4

Idem met drie dagen uit de eigen groep

Schriftelijke mededeling aan ouders dat bij de
vijfde overtreding binnen de periode 8 weken
schorsing (meerdere dagen in andere groep
onderwijs krijgen) in beeld komt en externe
instanties betrokken zullen worden.
Wie beoordeelt over welk gedrag
grensoverschrijdend is?

De betrokken leerkracht bespreekt het incident
met een ander teamlid om de ernst van het
gedrag te bepalen
Herstel van gedrag is altijd mogelijk. Daarom is de
periode van 8 weken ingesteld, waarbij er (hard)
gewerkt kan worden om hier beter in te worden.
Wat waren de reacties van de leerlingen over deze
aanpassing? De leerlingen hebben veel vragen
gesteld over de periode van 8 weken. Uit de reactie
op de vraag of je hiervan moet ‘schrikken’ of ‘bang’
voor moet zijn, gaven de leerlingen ons de indruk
dat dit niet het geval is. Een leerling zei: ,,nee, ik
denk niet dat ik hier mee in aanraking kom, want ik
krijg niet eens Oepsbladen’’.
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Wilt u het hele protocol
Visie Veilig Klimaat eens
doornemen, kijkt u dan
achter de inlog bij
protocollen op de website.
Onderzoek naar gezinsrelaties bij scheiding…
Universiteit Utrecht vraagt medewerking aan een
onderzoek bij scheiding. Iets voor u? Leest u dan
graag verder.
In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000
thuiswonende kinderen een scheiding van hun
ouders mee. Uit eerder onderzoek is bekend dat
deze kinderen in vergelijking met kinderen uit
intacte gezinnen gemiddeld meer
gedragsproblemen, problemen in sociale relaties en
ook problemen op school laten zien. De mate
waarin kinderen na scheiding problemen ervaren
verschilt van kind tot kind. Met het onderzoek zijn
de onderzoekers op zoek naar mogelijke
verklaringen voor deze verschillen. In het kort
willen ze graag beter leren begrijpen hoe ouders en
kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en
hoe dit bijdraagt aan het functioneren van kinderen.
Deze informatie kan bijdragen aan een betere
ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen
met een scheiding.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u
terecht op onze website www.gezinsrelaties-nascheiding.nl en met eventuele vragen kunt u ook
altijd contact opnemen via e-mail (gezinsrelatiesna-scheiding@uu.nl) of telefoon (030 – 253 11 96).
Ook kunnen zij indien nodig of gewenst
doorverwijzen naar ondersteuning of informatie.
Meedoen? Klik hier.
Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Maja Dekovic
Prof. dr. Susan Branje
Dr. Inge van der Valk
Rianne van Dijk, MSc.
Robotwise vakantiekamp…
Robotwise is de 1e “Robot Playground” in
Nederland waar kinderen kunnen komen spelen en
op ontdekking uit kunnen gaan met het grootste
assortiment aan robots & programmeeractiviteiten
en met de modernste technologieën. Plezier,
nieuwsgierigheid en vindingrijk staan centraal!

Het doel is kinderen op een leuke, speelse en
laagdrempelige manier kennis te laten maken met
de technologie van nu en de toekomst.
Zoekt u nog een leuke, uitdagende en leerzame
activiteit voor uw kind en is hij/zij tussen de 5 en 13
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jaar meldt u dan aan voor het vakantiekamp in de
meivakantie. Voor info klikt u hier.
Tamar Neter-Gans +31(0)6-50929295
Jeugdvakantiekamp Amsterdam…
U kunt uw kind wederom aanmelden voor het
jeugdvakantiekamp van Amsterdam. Het betreffen
dagactiviteiten in de natuur. Voor info klikt u hier.
Fijne Paasdagen.
Het team wenst u en uw familie fijne Paasdagen
toe. Dat er maar op vele ‘eitjes getikt’ mag worden.

Belangrijke data…









do 29 mrt studiedag; kinderen zijn
vrij…
 do avond 29 mrt voorlichting alcohol
en drugs groepen 8…
vr 30 mrt Goede Vrijdag…
ma 2 apr 2e Paasdag…
di 17 apr Cito eindtoets gr 8…
woe 18 apr Cito eindtoets gr 8…
do 19 apr Cito eindtoets gr 8…
vr 20 apr Koningsspelen…

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
(directie)
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