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Beste ouders/verzorgers,

•
•

•

Wist u dat…
•
wij de laatste wijzigingen aan de
formatie van volgend jaar brengen?
er zoals ieder jaar ook personele wijzigingen
zijn?
helaas, helaas voor ons
o dus juf Jeanette in Leeuwarden gaat
werken?
o maar ook juf Marieke in Singapore
gaat werken?
o en ook juf Françoise in Osdorp gaat
werken?
wij ze enorm gaan missen?

Voor wie twijfelt of iedereen er is…

Alle
kinderen weer in het gebouw, de looplijnen worden
goed gebruikt en de vakken op het schoolplein
blijven uitdagen tot nieuw speelgedrag.

Nog meer bewijs: iedereen is er!

Voor de halen en brengen vragen wij natuurlijk
blijvend uw speciale aandacht. Kan uw kind alleen
naar school en naar huis? Geef hem/haar het
vertrouwen! Is uw kleuter op z’n plekje op het
schoolplein, dan kunt u uw weg vervolgen; er zijn
vele ogen die waakzaam zijn. Dit alles om ons
gebied voor iedereen veilig te houden, want afstand
houden blijft de noodzaak. Ook het team houdt dit
in het gebouw vol!

Hier staan de ouders voldoende op afstand van elkaar!

Vakantie- en vrije dagen rooster 2020-2021…
schooljaar 2020-2021

De kinderen van groep 6b zijn aanwezig!
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herfstvakantie

ma 12 okt 2020 t/m 16 okt 2020

kerstvakantie

ma 21 dec 2020 t/m vr 1 jan 2021

voorjaarsvakantie

ma 22 feb 2021 t/m vr 26 feb 2021

meivakantie

ma 26 apr 2021 t/m vr 7 mei 2021

zomervakantie

ma 12 jul 2021 t/m vr 20 aug 2021
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studiedag 1

ma 14 sept 2020

studiedag 2

woe 18 nov 2020

studiedag 3*

vr 19 feb 2021

studiedag 4

do 1 apr 2021

Goede Vrijdag

vr 2 apr 2021

2e Paasdag

ma 5 apr 2021

Hemelvaart

do 13 mei 2021

vrije dag

vr 14 mei 2021

2e Pinksterdag

ma 24 mei 2021

studiedag 5*

di 25 mei 2021

* sluit aan bij vakantie

ma 28 sept 2020 school tot 12.30 uur i.v.m. gesprekken gr 1 t/m 7
di 29 sept 2020 school tot 12.30 uur i.v.m. gesprekken gr 1 t/m 7
ma 2 nov 2020

groepen 8 tot 12.30 i.v.m. start adviesgesprekken

di 3 nov 2020

groepen 8 tot 12.30 i.v.m. start adviesgesprekken

do 3 feb 2021

school tot 12.30 uur i.v.m. gesprekken gr 1 t/m 7

vr 4 feb 2021

school tot 12.30 uur i.v.m. gesprekken gr 1 t/m 7

ma 25 jan 2021 groepen 8 tot 12.30 i.v.m. adviesgesprekken
di 26 jan 2021

groepen 8 tot 12.30 i.v.m. adviesgesprekken

Houdt u er a.u.b. rekening mee dat dit de dagen zijn
en dat het (op uitzonderingen conform wet- en
regelgeving na) niet de bedoeling is dat er extra
vakantie / vakantiedagen aan vakanties worden
ingepland.
Op zoek naar Playmobil…

Heeft u thuis
nog oud
Playmobil
liggen, de
kleuters zijn er
erg blij mee.
Ik hoopt dat er
thuis nog
Playmobil ligt
dat niet (meer) gebruikt wordt. Dat mogen zeker
ook losse onderdelen of incomplete sets zijn.
Doneer ze aan mij en ik stel daar weer leuke sets
van samen, zodat ik af en toe weer wat nieuw
materiaal kan aanbieden of bij thema’s kan
gebruiken. Dus, heeft u Playmobil over thuis, lever
ze in en maak de kleuters blij!
Juf Daan van de Klaproos
Luisjes niet gecontroleerd…
Door de huidige omstandigheden kan die
fantastische luizencontrolegroep niet aan de gang.
Wilt u daarom zo vriendelijk zijn de haren van uw
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kind dagelijks/wekelijks te
controleren? Dit behoeft echt uw aandacht! Dank u
wel.
KIES, coaching voor kinderen die met
scheiding te maken hebben…

KIES biedt Kinderen In Een Scheiding de kans om
in een veilige omgeving te vertellen over wat zij
meemaken nu hun ouders uit elkaar zijn. KIES helpt
kinderen om te leren kiezen voor henzelf, de
scheiding is hen immers overkomen. KIES geeft
kinderen een eigen ruimte en plek om in een veilige
omgeving samen met andere kinderen stil te staan
bij alles wat de scheiding met zich heeft
meegebracht en wat ze misschien nog steeds
meemaken. KIES is geen therapie, het is coaching
van kinderen. Het maakt een kind sterker. Vaak
hebben kinderen vragen, zorgen en wensen. Bij
KIES kunnen kinderen ongestoord praten en
vertellen, zonder rekening hoeven te houden met de
gevoelens van hun ouders. Het (h)erkennen van
gevoelens en soortgelijke ervaringen bij hun
groepsgenoten sterkt kinderen.
Kort of lang geleden uit elkaar? Dit maakt niet uit,
KIES is een laagdrempelige training
voor alle kinderen die een scheiding van hun ouders
meegemaakt hebben, of op dit moment meemaken.
Na KIES hebben kinderen geleerd hun gedachten te
verwoorden. Ze kunnen beter vertellen waar ze zich
zorgen over maken of wat ze niet begrijpen.
Kinderen en ouders kunnen hierdoor werken aan
voor hen best haalbare mogelijkheden.
Donderdag 27 augustus start de KIES training in
Zuid. Locatie: 2e Daltonschool,
Willem Witsenstraat 10. Aanvang: 15.15u-16.45u.
Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen
deelnemen. Het zijn 6 wekelijkse bijeenkomsten.
Maximaal 8 kinderen kunnen deelnemen aan
KIES. Inschrijven kan tot uiterlijk 30 juni a.s. Er
zijn geen kosten aan verbonden. U kunt uw
kind(eren) digitaal inschrijven op kiesamsterdam.nl.
Eveneens kunt u het deelnameformulier opvragen
bij de Ouder- en kindadviseur van uw school. Voor
inhoudelijke vragen kunt u zich richten tot KIEScoach Saskia Klein (info@kiesamsterdam.nl). Het
ondertekende deelnameformulier kunt u mailen naar
bovenstaand mailadres. Op de website
kiesamsterdam.nl is meer te lezen over KIES. Ook
kunt u op de homepagina van onze website een kort
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filmpje bekijken waar kinderen vertellen over hun
ervaringen van deelname aan KIES in Amsterdam.
Formulier en verdere informatie
Zomervakantie…
Over enkele weken staat de zomervakantie alweer
voor de deur. Dat betekent dat menig ouder moet
gaan nadenken over de opvang en de kinderen
misschien weer veel tijd in huis moeten
doorbrengen. Zeker nu de vakantie van menig gezin
door de Corona anders zal worden ingevuld dan
gepland. De Startbaansportstages van 6 t/m 10 juli
bieden in ieder geval voor een week uitkomst. Een
aantal “Startbaan” verengingen in Amstelveen zal
kinderen van 6 t/m 14 jaar een gevarieerd en uniek
sportprogramma aanbieden. Aan bod komen o.a.
tennis, honkbal, hockey, korfbal, atletiek, tafeltennis
en golf en maken ze ook nog eens kennis met de
Beweegbox van Amstelveen Sport. Vorig jaar werd
deze sportieve week voor het eerst georganiseerd en
dat bleek een groot succes.

Meer info hierover is te vinden op de site
van www.startbaansportstages.com.
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht onder de
aandacht te brengen van de kinderen en de ouders?
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.
Mede namens de kinderen! 😉
Park Startbaan
Manuel Bouwman
Email: info@startbaansportstages.com
M: 06-53657881
Studie…
Beste ouder/verzorger,
De UvA heeft een belangrijke studie opgestart
waarin we onderzoeken hoe de covid-19 crisis het
gezinsleven beïnvloedt. Bent u ouder van een kind
tussen de 6-17 jaar oud? Zou u ons dan willen
helpen door een vragenlijst in te vullen van
ongeveer 15 minuten? Op deze manier helpt u
organisaties om de juiste hulp aan families aan te
kunnen bieden ten tijde van de crisis. U kunt deze
link volgen om bij de vragenlijst te komen, de
vragenlijst is beschikbaar in het Nederlands, Engels,
Grieks en Spaans:
https://uvacommscience.eu.qualtrics.com/jfe/form/S
V_72JUAZOcaCiibqt
De vragenlijst hoeft maar door 1 ouder te worden
ingevuld en niet door kinderen. Er is een mix van
vragen over uzelf, uw gezinsleven en uw kind. Aan
het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of wij
u over een aantal weken opnieuw mogen benaderen
met een kortere vervolgvragenlijst. Ga naar onze
website om op de hoogte te blijven van (anonieme)
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resultaten van de studie:
https://nl.covidfamilystudy.com
Alvast hartelijk dank voor het invullen!
Met vriendelijke groet,
Esmée Lalihatu, MSc, Onderzoekscoördinator
Universiteit van Amsterdam | Research Institute of Child
Development and Education | E: e.s.lalihatu@uva.nl
Het onderzoeksteam van de covid-19 gezinsstudie

Pleinsport van de gemeente Amsterdam…
Sport je op dit moment niet bij een club of
sportaanbieder of wil je lekker sporten en bewegen
in je eigen buurt? Elke dinsdag tussen 15.00-17.00
uur kan je meedoen aan de pleinensportactiviteit
dans en sport en spel van Dynamo sport bij S.V.
Triaz in Buitenveldert. Professionele trainers van de
Gemeente Amsterdam en dansschool dans dansen
begeleiden de activiteit. Je hoeft je niet van te voren
aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden.
Voor meer informatie: sportmakelaar Anouk
Griffioen van Dynamo sport agriffioen@dynamoamsterdam.nl of 0649356338.
Met sportieve groet,
Anouk Griffioen
Sportmakelaar Buitenveldert – Dynamo Amsterdam
Belangrijke data…

• week 22 jun start advies gr 7…
• vr 3 jul vakantie…

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
directie
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