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Belangrijke	  data	  
Vrijdag	  14	  juni	  

!	  inloopochtend	  
Maandag	  17	  juni	  
!	  verslagboekjes	  mee	  naar	  huis	  

!	  inloopochtend	  
!	  MB3	  naar	  het	  van	  Gofh	  Museum	  
Dinsdag	  18	  juni	  

	  !	  het	  grote	  Baarsjesfestival	  vanaf	  15.30	  op	  
het	  Balboaplein	  
Vrijdag	  19	  juni	  

!	  groep	  8	  naar	  de	  Olympische	  dagen	  
georganiseerd	  door	  de	  ALO	  
	  

Lydia	  en	  Bart	  vertrekken!	  
Onze	  collega	  Lydia,	  gymleerkracht,	  zal	  volgend	  
jaar	  niet	  meer	  bij	  ons	  werken.	  Lydia	  zal	  de	  

overstap	  maken	  naar	  de	  
verpleging/verzorging.	  Een	  mooie	  stap,	  ook	  
daar	  zijn	  veel	  betrokken	  mensen	  nodig,	  net	  als	  

in	  het	  onderwijs.	  We	  zullen	  Lydia	  natuurlijk	  
enorm	  missen	  maar	  wensen	  haar	  een	  mooie	  

nieuwe	  loopbaan	  toe	  in	  een	  nieuwe	  sector.	  
Ook	  Bart	  zal	  niet	  meer	  lesgeven	  op	  de	  
Meidoorn	  volgend	  jaar.	  Hij	  werkt	  nu	  1	  dag	  bij	  

ons	  en	  3	  dagen	  op	  de	  Spaarndammerhout	  in	  
de	  nieuwe	  wijk	  de	  Houttuinen.	  Daar	  kan	  hij	  
volgend	  jaar	  een	  dag	  uitbreiding	  krijgen	  en	  

werken	  op	  1	  plek	  in	  een	  team	  waar	  hij	  nu	  al	  
het	  merendeel	  van	  de	  tijd	  is,	  gunnen	  we	  hem	  
zeer.	  Natuurlijk	  laat	  ook	  hij	  een	  gat	  achter	  bij	  

het	  team	  en	  de	  kinderen.	  U	  hoort	  nog	  op	  welk	  
moment	  er	  gelegenheid	  is	  om	  afscheid	  te	  
nemen	  van	  ze!	  

Voor	  volgend	  jaar	  hebben	  we	  al	  wel	  nieuwe	  
collega’s	  aangenomen:	  2	  dagen	  krijgen	  de	  
leerlingen	  les	  van	  Kasper	  Eriks,	  die	  ook	  al	  

lesgeeft	  op	  de	  Narcis	  Querido	  (bij	  Jolanda	  
Buitenhuis,	  onze	  oud-‐adjunctdirecteur,	  die	  nu	  
directeur	  is	  daar!).	  De	  andere	  twee	  dagen	  gaat	  

Cor	  Mantel	  gymles	  geven.	  Cor	  	  geeft	  nu	  allerlei	  
sportactiviteiten	  tijdens	  de	  TSA.	  We	  denken	  

met	  deze	  twee	  nieuwe	  collega’s	  waardige	  
vervangers	  van	  Lydia	  en	  Bart	  te	  hebben	  

gevonden.	  
	  	  
10	  minuten	  gesprekken	  

Deze	  week	  krijgt	  uw	  kind	  zijn/haar	  rapport	  
mee	  naar	  huis,	  zodat	  u	  zich	  kunt	  voorbereiden	  
op	  de	  10	  minuten	  gesprekken	  volgend	  week.	  

Schrijft	  u	  zich	  vooral	  in!	  Deze	  keer	  nog	  met	  
papieren	  lijsten,	  volgend	  jaar	  via	  de	  Ouderapp,	  
dus	  digitaal.	  Heeft	  u	  de	  app	  al	  gedownload?	  Er	  

wordt	  regelmatig	  belangrijke	  en	  leuke	  
informatie	  op	  gedeeld	  en	  foto’s	  uit	  de	  klas	  van	  
uw	  kind.	  

	  	  
Enquête	  van	  de	  MR	  
De	  MR	  heeft	  een	  enquête	  rondgestuurd	  om	  te	  

horen	  wat	  u	  als	  ouder	  bezighoudt	  als	  het	  de	  
school	  betreft:	  wat	  vindt	  u	  goed	  gaan	  en	  wat	  
kan	  er	  beter.	  Uw	  antwoord	  wil	  de	  MR	  

gebruiken	  om	  tot	  adviezen	  te	  komen	  richting	  
de	  directie.	  Het	  zal	  afhankelijk	  zijn	  van	  

ouders/leerkrachten	  en	  vooral	  tijd/geld	  of	  elk	  
idee	  ook	  uitvoerbaar	  is,	  maar	  het	  helpt	  ons	  in	  
ieder	  geval	  om	  te	  weten	  wat	  er	  onder	  ouders	  

speelt.	  De	  MR	  hoopt	  dat	  veel	  ouders	  de	  
enquête	  invullen.	  
	  	  

Groepsindeling	  
De	  leerkrachten	  zijn	  druk	  bezig	  met	  de	  
groepsindeling	  voor	  volgend	  schooljaar.	  Goed	  

voor	  u	  als	  ouder	  om	  te	  weten	  dat	  daar	  heel	  
veel	  over	  vergaderd	  wordt:	  elke	  leerkracht	  wil	  
net	  als	  u	  dat	  zijn/haar	  leerlingen	  zo	  goed	  

mogelijk	  op	  hun	  plek	  komen	  in	  de	  nieuwe	  
groep	  bij	  de	  nieuwe	  leerkracht.	  Er	  zijn	  veel	  
zaken	  waar	  we	  rekening	  mee	  willen	  houden:	  

bijvoorbeeld	  met	  de	  vrienden	  van	  elk	  kind,	  het	  
aantal	  leerlingen	  in	  een	  groep,	  de	  verhouding	  
jongens/meisjes.	  En	  bij	  elkaar	  is	  dat	  een	  

ingewikkelde	  puzzel	  waar	  we	  erg	  ons	  best	  op	  
doen.	  Op	  woensdag	  26/6	  is	  ons	  jaarlijkse	  
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‘doordraaiuurtje’	  waarbij	  alle	  kinderen	  
kennismaken	  met	  hun	  nieuwe	  groep	  en	  

leerkracht.	  Vóór	  die	  tijd	  wordt	  de	  
groepsindeling	  bekend	  gemaakt.	  
	  	  

Vakanties	  volgend	  schooljaar	  
De	  officiële	  vakanties	  voor	  volgend	  schooljaar	  
zijn	  al	  bekend.	  De	  studiedagen	  nog	  niet.	  

Binnenkort	  krijgt	  u	  die	  ook	  opgestuurd.	  Bij	  de	  
start	  van	  het	  nieuwe	  schooljaar	  ontvangt	  u	  net	  
als	  dit	  jaar	  de	  kalender/schoolgids	  met	  daarin	  

alle	  vakanties	  inclusief	  studiedagen	  samen.	  
	  
Herfstvakantie	  	  

!	  21	  tot	  en	  met	  25	  oktober	  2019	  
Kerstvakantie	  	  
!	  23	  december	  2019	  tot	  en	  met	  3	  januari	  2020	  

Voorjaarsvakantie	  	  
!	  17	  tot	  en	  met	  21	  februari	  2020	  
Meivakantie	  	  

!	  27	  april	  tot	  en	  met	  8	  mei	  2020	  
Zomervakantie	  	  

!	  6	  juli	  tot	  en	  met	  14	  augustus	  2020	  
	  	  
Voorschoolse	  opvang	  

Zijn	  er	  onder	  u	  ouders	  die	  behoefte	  hebben	  
aan	  voorschoolse	  opvang?	  Niet	  de	  voorschool	  
maar	  opvang	  door	  de	  BSO	  voorafgaand	  aan	  

08.30	  uur?	  Madeleine	  is	  benaderd	  door	  een	  
ouder	  die	  dat	  probeert	  te	  regelen	  maar	  er	  
tegenaan	  loopt	  dat	  er	  te	  weinig	  vraag	  naar	  is,	  

waardoor	  de	  BSO’s	  in	  de	  buurt	  het	  niet	  
aanbieden	  momenteel.	  Het	  is	  niet	  duidelijk	  
wat	  de	  kip	  en	  het	  ei	  is:	  is	  het	  er	  niet	  omdat	  er	  

geen	  ouders	  zijn	  die	  het	  willen	  of	  melden	  
ouders	  zich	  niet	  aan	  omdat	  het	  er	  niet	  is?	  
Mocht	  u	  geïnteresseerd	  zijn,	  laat	  het	  dan	  

weten	  aan	  Madeleine,	  dan	  sluit	  zij	  deze	  kleine	  
inventarisatie	  kort	  met	  de	  moeder	  in	  kwestie.	  
Als	  het	  handig	  is	  kunnen	  ouders	  met	  elkaar	  in	  

contact	  worden	  gebracht	  om	  samen	  een	  BSO	  
te	  benaderen.	  

Ouder-‐	  en	  Kindadviseur	  	  	  
Heeft	  u	  vragen	  over	  de	  opvoeding	  of	  het	  

opgroeien	  van	  uw	  kind	  (bijvoorbeeld	  eten,	  
slapen,	  pesten,	  druk	  of	  juist	  teruggetrokken)?	  
Of	  heeft	  u	  zorgen	  over	  de	  situatie	  thuis	  of	  op	  

school	  (denk	  aan	  ruzie,	  scheiding,	  verlies	  of	  
ouderproblematiek	  zoals	  verslaving.)?	  Dan	  
kunt	  u	  terecht	  bij	  onze	  ouder	  kindadviseur	  

Roos	  Beereboom.	  Zij	  is	  de	  opvolgster	  van	  Shu	  
Adelina	  en	  is	  elke	  dinsdagochtend	  op	  school.	  
U	  kunt	  gewoon	  bij	  haar	  binnen	  lopen	  of	  

contact	  met	  haar	  opnemen	  via	  06-‐40022246	  
of	  via	  r.beereboom@oktamsterdam.nl.	  	  
Wilt	  u	  alleen	  wat	  informatie	  en	  advies?	  

Gesprekken	  of	  begeleiding	  van	  de	  
jeugdpsycholoog,	  jeugdarts	  of	  
jeugdverpleegkundige?	  Misschien	  een	  training	  

voor	  kind	  of	  ouder?	  Bespreek	  het	  samen.	  
	  
U	  kunt	  ook	  langsgaan	  bij	  het	  Ouder-‐	  en	  

Kindteam	  in	  uw	  wijk.	  Lees	  meer	  op	  
oktamsterdam.nl.	  Hier	  kunt	  u	  ook	  (anoniem)	  

chatten,	  het	  adres	  opzoeken	  van	  het	  team	  in	  
uw	  wijk	  en	  de	  gegevens	  van	  de	  ouder-‐	  en	  
kindadviseur	  op	  school.	  U	  bent	  welkom!	  

	  

	  
Roos	  Beereboom	  
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Gezondheidsonderzoeken	  op	  school	  
Ieder	  jaar	  biedt	  de	  jeugdgezondheidszorg	  van	  

het	  Ouder-‐	  en	  Kindteam	  ondersteuning	  aan	  
ouders	  op	  het	  gebied	  van	  de	  gezondheid	  en	  
ontwikkeling	  van	  de	  kinderen	  op	  school.	  

Ouders	  krijgen	  hier	  tijdig	  informatie	  over.	  
Voor	  vragen	  over	  de	  ontwikkeling	  en	  
gezondheid	  van	  uw	  kind	  bent	  u	  welkom	  bij	  

jeugdverpleegkundige	  Inge	  Zeijlemaker	  of	  
jeugdarts	  Niels	  Penning.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  

	  


