
 
 
Nieuwsbrief nr 18  2022 - 2023 
 

 

Belangrijke data 
Dinsdag 17 januari 
� TB1 en TB2 Boottocht Amsterdam Light 
Festival 
Woensdag 18 januari 
� inloopochtend 
Donderdag 19 januari 
� TB3 boottocht Amsterdam Light Festival 
 
Ophaalplekken 
Het was wat chaotisch bij het ophalen de 
afgelopen twee dagen, dus we hebben een 
plan bedacht. Hieronder een plattegrond en 
de uitleg wie waar kan worden opgehaald. 
 
• OB1+OB3 bij pingpong tafel 
• OB2-OB4 op voetbalveld – daar kan dus 

niet gevoetbald worden tot de kinderen 
zijn opgehaald 

• MB bij grote speeltoestel 
• TB en BB wordt binnen afscheid van 

genomen en zij maken zelf met ouders 
afspraak waar die staan te wachten. 

• Verzoek aan ALLE ouders om NIET bij de 
voordeur en bij de ingang van het plein te 
staan wachten. 

• De kinderen zijn om 15.15 uur uit. Dus 
dan moeten ze ook opgehaald worden. 

  

 
 
 
 
 

Start school 
Nu we weer allemaal op 1 locatie zitten zijn 
ook de start- en ophaaltijden weer voor 
iedereen gelijk en zoals ze voor de verbouwing 
waren. 
 
De deuren gaan om 08.15 uur open. Om 08.30 
uur moeten de kinderen in de klas zitten. Dus 
als je kind om 08.29 uur beneden de 
schooldeur binnen loopt dan is het te laat. Ik 
weet dat het jufferig klinkt en ik realiseer me 
ook dat het niet altijd makkelijk is om het voor 
elkaar te krijgen. En er zullen altijd momenten 
blijven dat het niet lukt. Maar als je echt vaak 
te laat komt dan is het handig om even te 
overleggen wat we als school kunnen doen 
om te zorgen dat het op tijd komen wel lukt. 
Want laatkomers missen info en storen de 
klas. 
 

  
Fanfare tijdens de opening 

 
Petitie voorrangsregeling Montessori 
Een ouder van een andere school heeft een 
petitie opgesteld omdat de voorrangsregeling 
voor leerlingen van Montessori basisscholen 
om op een Montessori middelbare school te 
komen, wordt opgeheven. 
Hij is het daar niet mee eens en vindt dat er 
onvoldoende overleg is geweest. Hij vroeg ons 
het in onze nieuwsbrief op te nemen. Omdat 
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het mogelijk ook gevolgen heeft voor een 
aantal van jullie kinderen doe ik dat bij deze 
  
Petitie: Geef een overgangsregeling voor 
bovenbouwleerlingen van basisscholen met 
voorrang 
 
Weggeefkast 
Nu iets minder strengs: we hebben de 
weggeefkast in ere hersteld! De kast staat 
links in de gang op de begane grond bij het 
Denklab. Iedereen mag erin zetten wat hij of 
zij wil: dingen die nog heel en compleet zijn 
maar die je zelf niet meer wil hebben. En 
iedereen mag eruit halen wat hij of zij wil! 
 

 
 
Free library 
En jullie hebben vast ons boekenkastje alweer 
zien hangen aan school. Pak wat je wil en zet 
erin wat je wil. Veel plezier ermee! 
 
 


