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________________________________________________________
Beste ouder(s),
Iedereen heeft vorige week genoten van de schoolreis. Wat fijn dat we weer op schoolreis
konden gaan! Zie foto’s in deze nieuwsbrief en in de Parro app. Dank aan alle begeleidende
ouders.
Nu we nog 6 schoolweken tot de zomervakantie hebben, komen ook de laatste acties en de
voorbereiding voor het nieuwe jaar in beeld. Daarover is in deze nieuwsbrief meer te lezen.
Onderaan in deze nieuwsbrief de aanbiedingen van buiten school, veelal voor in de
zomervakantie. We verwachten ook nog een aanbod van de gemeente voor Amstelveense
kinderen, maar dat is nog niet bekend.
Hartelijke groet,

Francesca Deenik, dir.

Vragenlijsten
Deze week kunnen de vragenlijsten van Scholen met Succes nog ingevuld worden, 10 Juni
is de sluitingsdatum. Fijn als zoveel mogelijk ouders de lijsten invullen! Daarmee krijgt
school een betrouwbaar beeld over de tevredenheid.

KANJER-les met ouders, woensdag a.s. 8-6
Deze woensdag bent u welkom in de klas om de Kanjerles mee
te doen. U kunt gewoon bij de groep van uw kind op het plein
aansluiten om mee naar binnen te gaan.
Kijkt u dan meteen op de tafel in de hal bij de kleding die na de
schoolreis is blijven liggen.

Belangrijke data 22-23
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

wo. 8 juni 8:30 uur, Kanjerles met ouders in de klas
wo. 15 t/m vr. 17 juni groepen 8 op kamp
ma. 27 juni werkstudiedag team, leerlingen vrij
wo. 29 juni vieren alle meesters en juffen hun verjaardag
vr. 8 juli 17:00 - 19:30 uur zomerfeest voor alle kinderen mét hun ouders,
georganiseerd door de ouderraad
ma. 11 juli 19:15 eindmusical gr. 8A (alleen voor ouders 8A)
di. 12 juli 19:15 eindmusical gr. 8B (alleen voor ouders 8B)
vr. 15 juli, laatste werkdag van juf Ria, vanaf 14:45 kunt u dan op het plein afscheid
van haar nemen

Data 2022-2023
Alle vakanties, studiedagen en vrije dagen voor de kleuters staan nu ook hier in
het overzicht op onze website. Wij vullen nu de kalender voor het schooljaar
2022-2023, u kunt dat zo inlezen in uw eigen agenda. De agenda wordt continu
bijgewerkt met nieuwe afspraken en data. Het blijft dus belangrijk wekelijks op
de kalender te kijken. Op dit moment is er een technische storing bij het inlezen
van de kalender op de website. Dit zal spoedig verholpen worden.

Leerkracht-indeling 2022-2023
groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1/2 A

Liesbeth

Liesbeth

Liesbeth

Liesbeth

Jacqueline

1/2 B

Els / Karin

Els

Els

Karin

Karin

1/2 C

Tessa

Tessa

Tessa

Tessa

Tessa

3A

Jasmina

Jasmina

Jasmina

Annick

Annick

3B

Annick

Annick

Thamar

Thamar

Thamar

4A

Sophie

Sophie

Sophie

Sophie

Sophie

4B

Serah

Serah

Serah / Kim

Kim

Kim

5

Antoinette

Sherryl

Sherryl

Sherryl

Sherryl

6A*

Bianka

Bianka

Bianka

Bianka

Bianka

6B

Stephanie

Stephanie

Stephanie

Stephanie

Stephanie

7

Paul /
Annuska

Annuska

Annuska

Annuska

Paul

7/8 *

Helen /
Maarten

Helen /
Maarten

Helen

Helen

Helen /
Maarten

8

Netty

Netty

Netty

Jacqueline

Jacqueline

*deze groepen houden dezelfde leerkracht als dit schooljaar
➢
➢
➢
➢

leerlingen uit huidige groep 2A die naar groep 3 gaan, gaan naar 3A
leerlingen uit huidige groep 2C die naar groep 3 gaan, gaan naar 3B
de kleuter-verdeling over de groepen A/B/C ontvangt u later deze maand
Wij hebben nog geen geschikte kandidaat voor onze 4e kleutergroep gevonden. Als
wij deze niet voor de zomer vinden, starten we met 3 kleutergroepen 1/2 en start in
januari de 4e (instroom) kleutergroep
➢ Zoals u ziet, staan in groep 4B en 7 op 1 dag 2 leerkrachten ingedeeld. Deze
leerkrachten zullen schoolbreed ingezet worden, o.a. om het bij elkaar kijken en
samen leren te kunnen faciliteren.
➢ groep 7/8 heeft ook 3 dagen 2 leerkrachten, dit is een luxe waarbij de groepen af en
toe ook als jaargroep kunnen werken. En er van elkaar geleerd kan worden zodat wij
ook toekomstbestendig voor een sterk team kunnen zorgen.
We zijn heel blij dat we in deze tijden met leerkrachtentekort zo'n sterk en compleet team
voor uw kinderen hebben klaarstaan voor het nieuwe jaar.

Plein na schooltijd
Er is veel gezelligheid op het plein na schooltijd en tot ver in de avond. Helaas
wordt de troep die wordt gemaakt, etensverpakkingen etc., vaak niet opgeruimd.
Daarbij willen we u echt waarschuwen voor het niet mee naar huis nemen van
fietsen in de rekken in de stalling. Deze vinden wij ook ‘s ochtends vaak, kapot
gemaakt, op het plein.
Neem dus altijd je fiets aan het einde van de dag mee naar huis.

Inzamelen voor Oekraïne
Er blijft behoefte aan babyvoeding, luiers en hygiëne-artikelen. Evenals
medicatie (pijnstillers) en verbandartikelen. Geen kleding!
Via ouders van school worden de spullen die u hier brengt, meegegeven op de
vrachtwagen naar Oekraïne.

Informatie van buiten de school
Amstelveen “Ons Vakantiekamp”
Het 75e
Ons Vakantie Kamp, voor kinderen tussen 5 en 14 jaar, wordt
gehouden van ma. 18 juli t/m vrij. 29 juli op werkdagen van 09:00 - 16:15uur. op de
terreinen van VV Amstelveen aan de Sportlaan. Dit is met name bedoeld voor
kinderen die niet met het gezin op vakantie gaan.
De inschrijfavond is op 8 juni van 19:00 - 21:00 uur in de Meent, Orion 3 Amstelveen.
De deelnamekosten per kind zijn:
•
€ 62,- incl. € 2,- borg polsbandje.
•
€ 14,50 op vertoon van de Amstelveenpas van het kind.
Telefonische informatie is te verkrijgen tussen 19:00 en 21:00 uur van ma. t/m do. via de
Camp phone; 06-15490250.

Uitstapjes in de zomervakantie
Hebben jullie al zin in de zomervakantie?
Wij van gezins-uit-agenda Amsterdammertjes hebben voor de leerlingen en
de ouders/verzorgers een prachtig overzicht gemaakt met allerlei
zomeractiviteiten. Met ideeën voor oa zomerkampen, theatervoorstellingen,
museum-uitstapjes, festivals tot speurtochten.
Hier de link naar de Uit-Gids Amsterdammertjes.

Kinderburgemeester, leerlingen uit groep 6 of 7
We zijn weer gestart met de werving van een nieuwe kinderburgemeester en kinderraad!
Tot 19 juni kunnen kinderen die nu in groep 6 of 7 zitten zich opgeven.
Er is plek voor één vertegenwoordiger van elke school in de kinderraad. Uit alle gekozen
kinderraadsleden kiezen we vervolgens de kinderburgemeester.
Hoe kun je meedoen?
Kijk op de website van de gemeente wervingspagina van de Kinderraad op de site. Daar
lees je wat een kinderraad en kinderburgemeester precies doen. Ook lees je hoe je mee
kunt doen.

