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Beste ouders/verzorgers,






Wist u dat…
 veel teamleden hun BHV opleiding
weer achter de rug hebben?
 zij de diverse EHBO handelingen
hebben verricht?
zij op het schoolplein brandjes mochten
blussen?
zij op Annie en kornuiten gereanimeerd
hebben?
zij met de AED mochten oefenen?
hun certificaat weer voor één jaar geldig is?

Kleuters en Dino’s dat kan altijd…

Het cultuur project Multimedia van de kleuters
is klaar. Ze hebben hard gewerkt: dino’s
getekend, achtergronden gemaakt, verhalen
verzonnen, helpen bij het filmen, de voice-over
ingesproken. Het ziet er super uit en wat
hebben ze veel geleerd! Kijkt maar even hier
voor de filmpjes. Bosviool, Zonnebloem,
Tulp, Klaproos, Margriet en Madelief
Kwaliteitsonderzoek…
Vanuit school loopt op dit moment
een kwaliteitsonderzoek. U heeft
inmiddels een verzoek tot deelname
ontvangen en binnenkort ontvangt u
een herinnering hiervoor.

Alle scholen in Nederland zijn verplicht een
onderzoek onder ouders en leerlingen van de
bovenbouw af te nemen. Wij nemen dit onderzoek
af bij B&T (Beekveld en Terpstra) en zo kunnen wij
onze school vergelijken met andere scholen die dit
zelfde onderzoek gebruiken en onze scores
vergelijken met 2 jaar terug en 4 jaar terug. Doet u
mee? De leerlingen nemen, natuurlijk anoniem, deel
aan het onderzoek in de laptoples.
Wat als er geen vervanging is…
In een eerdere Nieuwsbrief heeft u gelezen over
vervangingen. Welke afspraken hebben wij daar
eigenlijk over op school? Wanneer er een juf of
meester ziek is, kunnen wij de pool voor
vervangingen bellen. Hebben zij een vervanger dan
zijn we blij en komt de vervanger zo spoedig
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mogelijk naar school. Is er geen vervanger dan
proberen wij dat intern op te lessen. Zeer regelmatig
gaat / ging juf Heleen voor de groep. Een enkele
keer wordt een groep opgedeeld. Het is ook al twee
keer voorgekomen dat we ouders hebben verzocht
hun kleuter een ochtendje thuis te houden als dat
mogelijk is. Ik ontving van een ouder de terechte
vraag: kan dat wel gezien de verplichte
onderwijsuren? Wat betreft deze uren houdt school
nauwgezet bij welke uren de verschillende groepen
maken op jaarbasis èn over 8 jaar. Iedere
basisschoolleerling in Nederland moet over 8
schooljaren 7520uur maken. De inspectie
controleert dit. Per jaar worden er marge-uren in de
berekening opgenomen, die ervoor zorgen dat bij
calamiteiten extra dagen vrij gegeven kunnen
worden. Een calamiteit is bv. school is dicht
vanwege veiligheid, school dicht vanwege ijsvrij,
groep geen les vanwege een persoonlijk situatie in
die groep, geen leerkracht beschikbaar etc. Aan het
eind van de rit (8 jaar) houden wij gelukkig altijd
ruim over.
Koningsdag in de wijk…
Ook dit jaar wordt er natuurlijk
weer Koningsdag gevierd in
Randwijck. Zoek je spullen maar
vast bij elkaar om te verkopen
tijdens de inmiddels bekende
vrijmarkt op het plein bij het
schoolgebouw aan het Catharina
van Clevepark 10. Van te voren je
plaats afplakken mag! Dit jaar is er ook livemuziek
met de vrolijke band 'Alsof je een koffer bent' van
11.00-14.00 uur. Voor de allerkleinsten is er een
springkussen. De oudere kinderen kunnen van
10.00-13.00 uur weer in de grote waterballen
proberen over het water te lopen. Dit kost € 2 voor 5
min. Het buurtcafé in de school is open van 09.0015.00 voor koffie, thee en limonade.
Bij slecht weer vieren we Koningsdag in het
schoolgebouw.
Info: welkom@villarandwijck.nl of bel: 06-2042 0989
Tot ziens op Koningsdag!
Het Villa Randwijck team
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Avondvierdaagse…
Onze sportieve gezamenlijk
wandeling in het Amsterdamse
Bos komt er weer aan. Samen
heerlijk in een avondzonnetje in
dit groene woud, kletsend met
elkaar, wandelend aan de hand met de eigen papa en
mama heerlijk een de benen strekkend. U ziet het
ook weer helemaal voor zich? Schrijf dan gauw met
het hele gezin in!

p.s. de organisatie heeft hulptroepen nodig. Graag
ook uw actieve bijdrage hiervoor, zodat het een
wandelfeest voor iedereen kan worden!
Schoonmaakactie…

Maar liefst 10 ouders en
vele kinderen hebben
meegedaan aan de landelijke
schoonmaakdag. Zij zijn
gestart op het schoolplein en
hebben eerst een rondje om
school gemaakt. Wat zijn we blij met deze actie.
Een goed voorbeeld doet volgen. Natuurlijk hebben
de leerkrachten de prikker ter hand genomen in hun
eigen wijk. Wellicht is volgend jaar de
belangstelling nog ietsje groter. Hartelijk dank aan

de organiserende ouders
(Frederique en Detty) en alle andere ouders èn
kinderen.
Afsluiting Mondriaan…
De bijzondere afsluiting van het project kunstenaar
Mondriaan was zeer succesvol. Op het schoolplein
in gekleurde T-shirts zaten 480 leerlingen op hun
knieën in vakken. Wat een prachtige Mondriaan is
het geworden. Leuk initiatief van de cultuur
coördinatoren! En dank aan alle ouders en kinderen
die aan het T-shirt in de juiste kleur gedacht hadden.

Vakantie en vrije dagen volgend jaar…
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
meivakantie
zomervakantie

ma 23-10-2017 t/m 27-10-2017
ma 25-12-2017 t/m vr 5-1-2018
ma 26-2-2018 t/m vr 2-3-2018
ma 30-4-2018 t/m vr 11-5-2018
ma 23 -7-2018 t/m vr 31-8-2018

studiedag 1
di 3-10-2017
studiedag 2
vr 24-11-2017
vrije dag *
vr 23-2-2018
studiedag 3
do 29-3-2018
Goede Vrijdag
vr 30-3-2018
e
2 Paasdag
ma 2-4-2018
Koningsdag *
vr 27-4-2018
2e Pinksterdag
ma 21-5-2018
studiedag 4
di 22-5-2018
* sluit aan bij een vakantie
ma 9-10-2017
tot 12.30 i.v.m. gesprekken 1t/m7
di 10-10-2017
tot 12.30 i.v.m. gesprekken 1t/m7
woe 11-10-2017
tot 12.30 i.v.m. gesprekken 1t/m7
do 12-10-2017
tot 12.30 i.v.m. gesprekken 1t/m7
vr 13-10-2017
tot 12.30 i.v.m. gesprekken 1t/m7
gesprekken groepen 8 nog niet bekend

Koningsspelen komen eraan…
Meesters Niels bericht u binnenkort over die
sportieve Koningsspelen, die er weer aankomen.
Houdt u graag de agenda maar vast bij de hand!
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Instroomgroep start…
Na het weekend start de instroomgroep weer. Om
de kleutergroepen niet te vol te laten worden maken
we ieder jaar een instroomgroep. In deze groep
komen alleen kleuters van 4 jaar. Net zoals voor de
opbouw van de lokalen (waar de groepen 8
gesitueerd zijn) in 2012-2013 wordt het speellokaal
de Jungle hiervoor in gebruik genomen. Juf Heleen
heeft er weer zin in en verwelkomt snel de eerste
kleuters.

Belangrijke data…
vr 7 apr Palmpasen…
woe 12 apr Paasviering…
vr 14 apr Goede Vrijdag…
ma 17 apr 2e Paasdag…
di 18 apr t/m do 20 apr eindtoets gr 8…
vr 21 apr Koningsspelen…
ma 24 apr t/m vr 28 apr meivakantie…









Met vriendelijke groet,
Françoise Blaauw, (teamleider) en Reina Atteveld
(directeur)

Jeugdvakantieplan…

Is de grote vakantie te lang? Zijn er geen
activiteiten meer te bedenken? Willen de kinderen
liever ravotten in de vrije natuur dan voor de t.v. of
met de IPad spelen? Klik dan maar eens hier voor
het jeugdvakantieplan. Al 90 jaar verzorgen 4
organisaties in Amsterdam voor veel
vakantieplezier voor de Amsterdam (en ook
Amstelveense) jeugd.
Verzoek tot meedoen aan onderzoek…
Heeft u interesse om mee te doen met een
onderzoek ‘Gezinsrelaties na Scheiding’ dat
onlangs is gestart aan de Universiteit Utrecht? Klik
dan hier. De mate waarin kinderen na scheiding
problemen ervaren verschilt van kind tot kind. Met
ons onderzoek zijn we op zoek naar mogelijke
verklaringen voor deze verschillen. In het kort
willen we 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.
Prof. dr. Maja Dekovic
Prof. dr. Susan Branje
Dr. Inge van der Valk
Rianne van Dijk, MSc.
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