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Beste ouders/verzorgers,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Wist u dat…
•
de groepen 8 een heel bijzondere
musical hebben opgevoerd?
dinsdag groep 8a aan de beurt was?
dinsdag groep 8b in het publiek zat?
woensdag groep 8b aan de beurt was?
woensdag groep 8a in het publiek zat?
de juffen er meesters ook in het publiek
zaten?
alle ouders thuis achter het scherm op
ZOOM zaten?
er via Zoom familie en kennissen een
uitnodiging hadden ontvangen?
zij op deze wijze van de geweldige
voorstellingen konden genieten?
alle ouders na de musical de acteurs voor het
hek opwachtten en hen hulde brachten met
complimenten, ballonnen en bloemen?
het team enorm trots is op de kinderen en de
leerkrachten van groepen 8, die in deze
lastige Corona periode zoveel werk hebben
verzet om een geweldige musical met enorm
veel toeschouwers neer te zetten?

De nieuwe juf of meester…
U treft hier de groepsindeling voor
volgend schooljaar aan. Het is altijd
voor de kinderen een spannend
moment om te vernemen wie hun
nieuwe juf of meester wordt.
de Zonnebloem
de Klaproos
de Tulp
de Margriet
de Bosviool
de Madelief
de Krokus

ma: Annemarie Vellinga
di t/m vr: Karolijne Barrie
ma, di en vr: Jeanette Riezebos
woe en do: Daniela Kestein
ma, di en woe: Sandra Beckers
do en vr: Lian Kool
ma, di, do en vr Liesbeth
Bouwmeester
woe: Maartje Ohm
ma t/m vr: Sarah den Ouden
ma t/m di: Maartje Ohm
woe, do en vr: Kimke Vierhout
ma t/m do Heleen de Gans
vr: vacature
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groep 3a
groep 3b
groep 3c
groep 4a
groep 4b
groep 4c
groep 5a
groep 5b
groep 5c
groep 6a
groep 6b
groep 7a
groep 7b
groep 8a
groep 8b
Intern
begeleider
Intern
begeleider
Intern
begeleider
Coach/
begeleider
leerkrachten
Extra (talen)
Talentbegeleider

ma en di: Renate van der Laan
woe, do en vr: Susanne Israëls
ma t/m vr: Cassandra Jaakke
ma t/m vr: Anouk Havers
ma t/m woe: Annemieke Feijen
do en vr: Angelique Veerman
ma, di en woe: Lisette Meijer
do en vr: Wijnanda van Marken
ma en di: Tessa Copier
woe, do en vr: Hans van der Vleugel
ma t/m vr: Steffie Wierda
ma en di: Eline Neeft
woe t/m vr: Rineke Kok
ma t/m vr: Sharon Baron
ma: Harro Rooijendijk (adjunct)
di t/m vr: Monique Kahmann
ma en di: Roderick Jurgens
di t/m vr Edwin Lips
ma, di, woe, vr: Rogier Moes
do: Mirjam Honsdrecht
ma, di, do en vrij: Tjitske Boringa
woe: Lisette Kluppel
ma: Thomas vd Berg
ma, di, woe, do en vrij: Charlotte
van der Putten
ma, woe, do en vr: Birgit Jonker
di: Thomas vd Berg
ma t/m woe: Mirjam Honsdrecht
de kleutergroepen: zonnebloem,
klaproos, tulp en alle a-groepen
di t/m do: Annekee Bongenaar
de kleutergroepen: margriet,
madelief en bosviool en 3b, 4b. 5b
woe: Ingrid Bruinsma: gr 6b, 7b en
8b
di: Ingrid Bruinsma
do: Monique Ouwerkerk

vr mid: Hans van der Vleugel
Mechteld Woutman
ma t/m do: Heleen de Gans
2 dagen: Annemarie Vellinga
3 dagen: Carolien de Gruiter
Onderwijs
3 ochtenden: Mariette Moos
ondersteuning
do tot jan: Annemieke Feijen
3 ochtenden: vrijwilliger Yvonne van
Oostrum
Muziek gr 1 en 2 om de week: Sanem Kalfa
om de week: Lieke van den
Muziek gr 3 en 4
Boogaard
Muziektheater
om de week: Marc-Peter van de
gr 5 t/m 8
Maas
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Gymnastiek
Conciërge
Secretariaat
ICT
Onderwijs
kundig ICT

ma t/m vr: Sjoerd Nossin
ma t/m vr: Willem van de Raad
ma t/m vr: Vicky Hecker
ma en woe-mi: Rinus Goede
di om de week: Monique Kahmann

Bouw
coördinatoren

Directie

gr 1 en 2: Kimke Vierhout/Liesbeth
Bouwmeester
gr 3, 4 en 5: Susanne Israëls
gr 6, 7 en 8: Charlotte van der
Putten
di t/m vr: Harro Rooijendijk
ma t/m vr: Reina Atteveld

Het kan u niet ontgaan zijn dat er een enorm
lerarentekort is. De situatie in Amsterdam is
schrikbarend en wij zijn net als andere scholen in
Amsterdam verplicht om mee te werken aan het
‘aan Minister Slob gepresenteerde Noodplan’. Wij
prijzen ons daarom zeer gelukkig dat wij (ook het
Noodplan uitvoerend) toch een volle bezetting voor
de groepen hebben weten te realiseren. Er is veel
vertrouwen dat we met de nieuwe teamleden
‘kanjers’ in school hebben gehaald.
Vakantie- en vrije dagen rooster 2020-2021…
schooljaar 2020-2021
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

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

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.
MR wisselingen…

Zoals vaak aan het einde van
een schooljaar is er een
wisseling van de wacht. Zo
ook bij de MR.
Komend schooljaar zullen
namens de ouders weer twee
nieuwe MR leden starten. We zijn erg blij dat
Annika van Meurs-Fontein en Daan de la Parra de
MR zullen versterken. We nemen na 2 mooie jaren
afscheid van Floor Dinant en Martijn Stenneberg.
Veel dank voor alle inzet en resultaten die we met
Floor en Martijn hebben bereikt. Ook bij het PMR
deel (teamleden) is er een wisseling: juf Charlotte,
juf Lisette K, juf Françoise verlaten de MR en
worden opgevolgd door juf Sandra. De vraag naar
andere teamleden loopt nog.
Gevonden voorwerpen...
Wilt u thuis even nagaan of u nog spullen mist van
uw kind(eren)? Dan kunt u uw kind vragen even
langs de gevonden voorwerpenbak te lopen. Er staat
bij meester Willem weer een overvolle bak met
kleding, schoeisel, doppers en dergelijke.
Eindfeestje voor de kinderen…
Juf Heleen en juf Annemieke zijn onze Event
Managers …. ook in Coronatijd. Dus organiseren
zij

toch een mini Eindfeestje!
Dit berichtje stuurden zij naar de juffen en meester:
Omdat wij voor de kinderen toch het schooljaar
leuk willen afsluiten organiseren wij een mini
eindfeest! Eerder gaven wij aan dat het om
één activiteit zou gaan maar dat vonden wij toch
een beetje karig. DUS….
De activiteiten voor de onderbouw zijn:
1. een zweefmolen
2. een bellenblaasmachine.
Voor de midden- en bovenbouw zijn de
volgende activiteiten:
1. silent disco,
2. bellenblaas tijdens de kleine pauze onder
leiding van de eigen leerkracht
3. het aanleren van een goocheltruc onder
leiding van Aschwin van Circus Kristal!

groepen 8 tot 12.30 i.v.m. adviesgesprekken
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Deze drie activiteiten nemen wel een uurtje in
beslag. Maar zoals gezegd: we willen voor de
kinderen het schooljaar leuk afsluiten. Tijdens de
briefing om 8.10 uur zal Aschwin uitleggen wat er
van ons wordt verwacht bij het bellen blazen.
En dit alles vindt gewoon onder lestijd plaats. Alle
groepen zijn in tijd ingedeeld en genieten van deze
activiteiten met de eigen groep en leerkracht. Dus
de ouders genieten mee via de foto’s op Parro ( )
We wensen onze kinderen

een leuk mini Eindfeestje!
Buiten leren…

Zomeractiviteiten in de
buurt…
Zomer in Zuid is voor alle kinderen en jongeren van
4 tot 18 jaar. In de vakantie zijn er elke maandagtot vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur
verschillende activiteiten in Amsterdam Zuid.
Deelname aan al deze leuke sport- en
cultuuractiviteiten is helemaal gratis!
Kijkt u hier voor het programma!
Mokum…
Bijgaand treft u meer informatie aan over Midzomer
Mokum: het Amsterdamse zomerprogramma voor
kinderen en jongeren tussen 0-23 jaar.

Laten we er met elkaar een mooie zomer van
maken, voor de Amsterdamse jeugd!
Met vriendelijke groet,
Team Midzomer Mokum
Belangrijke data…
• vr 3 juli gr 1 t/m 7 12.00uur vakantie…

Op de Villa even buiten leren!
We nemen afscheid…
Van een ouder die 8 jaar lang
vele hand- en spandiensten voor
de kind(eren) op school gedaan
heeft. Een klusje waar ze iedere
week weer de tijd voor nam. Daarom bedanken wij

Marit heel hartelijk voor het opzetten en beheren
van het biebsysteem, de schema’s voor de
roulerende ouders en de trouwe biebdiensten Er is
vast geen kinderboek te vinden dat zij zelf niet
gelezen heeft! Natuurlijk doen wij direct bij u een
oproep voor nieuwe ouders, opa’s en oma’s die
lezen heel leuk en heel belangrijk vinden. Heeft u
tijd en zin om in een leesgraag team te werken,
meldt u dan graag aan bij Annette van Eijk
ajvaneijk@hotmail.com. Per januari 2021 is er met
name veel behoefte aan ouders van groep 3, want
dan stromen de groep 3-ers -die al ver zijn in het
leesproces- in. Dat willen we niet belemmeren toch?
Afwijkende eindtijden op het jaarrooster…
•
Vandaag loopt de vrijdag gewoon tot 14.00uur,
omdat er geen opbouw en ‘lestijd ’s avonds’ is
vanwege het Eindfeest.
•
En volgende week vrijdag, de laatste schooldag,
is de school wel om 12.00uur uit.

• ma 17 aug start schooljaar 2020-2021…
•

ma 17 aug start Gouden Weken…

•

di 1 sept informatieavond gr 5t/m 8…

•

do 3 sept informatieavond gr 1 t/m 4…

•

ma 7 sept fotograaf…

•

di 8 sept fotograaf…

•

woe 9 sept fotograaf…

•

ma 14 sept studiedag 1 team, kinderen zijn vrij…

•

ma 21 sept t/m do 24 sept gr 8 kamp

•

do 24 sept gr 1 t/m 7 schoolreisje…

•

ma 28 sept gr 1 t/m 7 kennismakingsgesprekken,
school tot 12.30u…

•

di 29 sept gr 1 t/m 7 kennismakingsgesprekken,
school tot 12.30u…

•

woe 30 sept gr 1 t/m 7 kennismakingsgesprekken,
school tot 12.30u

•

do 1 okt t/m vr 9 okt Kinderboekenweek…

•

vr 9 okt gr 1 t/m 4 boekverkoop om 12.00uur…

•

vr 9 okt gr 5 t/m 8 boekverkoop om 14.45uur…

•

ma 12 okt t/m vr 16 okt herfstvakantie…

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
directie
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