
 
 
 
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF oktober 2021 
 

 

Belangrijke data tot  8 november 2021: 
 

Datum Onderwerp Toelichting 

Maandag 4 tot vrijdag 15 

oktober 
Schooltandarts is in de 

school 

 

Woensdag 6 oktober Start Kinderboekenweek  

Zaterdag 16 tot en met 

zondag 24 oktober 

Herfstvakantie School is gesloten 

Dinsdag 26 oktober GGD 5-jarigen onderzoek Dit GGD-onderzoek is alleen 

voor Narcis-Querido 

groepen.  
(Voor de De Roos groepen 

volgt later dit schooljaar een 

andere datum.) 

Woensdag 27 oktober -GGD 10-jarigen onderzoek 

 

-(Her)start West Academie 

GGD-onderzoek is alleen voor 

Narcis-Querido groepen. 

Donderdag 27 oktober Start Verteltassen project NQ  

Vrijdag 29 oktober -Jump-in onderzoek leerlingen 

groep 4 Narcis-Querido 

 

Maandag 1 november Bezoek schoolfotograaf voor 

groepen De Roos 

 

Dinsdag 2 november  -Vervolg GGD 10-jarigen 

onderzoek 

 

Alleen voor Narcis-Querido 

groepen 

Vrijdag 5 november -Groepsoptredens groep 1/2A 

NQ, groep 3/4 NQ en groep 

4/5B DR 

-Oudernieuwsbrief 3 wordt 

verstuurd 

Ouders van deze 3 groepen 

zijn welkom om te komen 

kijken. Start 13:15 uur in de 

speelzaal beneden. 

Maandag 8 november Bezoek schoolfotograaf voor 

groepen Narcis-Querido 

 

 

 

 

 

 



 

Voorwoord directie 
Beste ouders en verzorgers, 

 

Er zijn alweer zes weken voorbij. Zoals altijd vliegt de tijd voorbij. Doordat de 

coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven, hebben de kinderen en beide teams veel 

meer mogelijkheden om dingen samen te gaan doen en elkaar beter leren kennen. Je merkt 

dat zowel de kinderen als de medewerkers van beide teams nieuwsgierig naar elkaar zijn en 

de behoefte hebben elkaar beter te leren kennen. Soms wrijft het natuurlijk ook een beetje 

omdat beide scholen soms dingen anders deden en we nu alles gezamenlijk doen. Maar ook 

ontdekken we van de ‘andere’ school dingen die veel beter zijn dan dat we zelf deden. 

Kortom: het kan alleen maar leuker en beter worden. 

 

Ontwikkelingen de Vindplaats 
Afgelopen donderdag hebben we een studiedag gehad, waarbij we met alle teamleden 

aan het werk zijn gegaan met onze ‘pedagogische opdracht’. De vraag is: wat vind jij 

belangrijk voor de kinderen in school? Dan moet u denken aan dat de kinderen zich veilig 

voelen en gezien voelen, dat ze samen mogen werken, ze fouten mogen maken, kortom: 

dat er een goede basis is voor de kinderen om zich te ontwikkelen en te leren. Wij zijn er 

allemaal van overtuigd dat kinderen zich het best ontwikkelen als ze zich veilig, gezien en 

uitgedaagd voelen. Het allerbelangrijkste voor ons als school is hiervoor te zorgen. Dat 

betekent dat iedereen die op school werkt, van leraar tot conciërge, van directeur tot TSO-

vrijwilliger, kinderen vanuit deze (pedagogische) opdracht benadert. Dat gaat niet vanzelf 

en je moet als volwassenen in de school ervoor zorgen dat je elkaar daarbij helpt om daarin 

nog beter te worden. Meer weten? 

Nivoz | Pedagogische Tact (PT) 

 

Afgelopen week zijn een aantal collega’s een ochtend op bezoek geweest bij basisschool 

de Koorenaar in Eindhoven. Dit is een inclusieve school, dat betekent dat er ook kinderen die 

extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een beperking of om te kunnen 

leren, gewoon naar school gaan en samen met alle kinderen kunnen leren. Volgende week 

bezoeken we met een paar collega’s IKC Stella Nova in Zoetermeer. Dit kindcentrum is net 

als de Vindplaats voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het gebouw heeft geen traditionele 

klaslokalen maar allerlei (open) ruimtes waarin kinderen met elkaar leren en spelen. 

 

De bouw van de Vindplaats gaat snel. Het heiwerk is klaar, de vloeren zijn gestort, de 

staalconstructies staan en de verdiepingsvloeren 

worden deze week gelegd. Ondanks het feit dat er 

momenteel wereldwijd tekort aan bouwmateriaal is, 

is de bouw toch nog op planning. De bouwer en de 

architect bedenken, wanneer iets niet tijdig geleverd 

kan worden, nieuwe wegen om alternatief 

bouwmateriaal te vinden. 
 

Op 16 september om 19:30 is in de bouwkeet op het 

plein de klankbordgroep over de inrichting van het 

plein bijeengekomen. De klankbordgroep bestaat nu 

uit twee buurtbewoners, twee ouders van school, 

twee leerkrachten, een medewerker van de 

kinderopvang, de directeur van de school, de 

projectleider, de buurtregisseur en de ontwerper van 

de gemeente. Er zijn ideeën over de herinrichting van 

een deel van het plein besproken. In grote lijnen 

komt het erop neer dat het plein groener (meer 

schaduw) en leuker wordt voor de jongere kinderen. 

Natuurlijk blijft de buurtfunctie van het plein bestaan 

https://nivoz.nl/nl/pedagogische-tact-pt#:~:text=Pedagogische%20Tact%20%28PT%29%20is%20het%20basistraject%20van%20stichting,moment%2C%20ook%20in%20de%20ogen%20van%20de%20leerling%E2%80%99.


en wordt juist verbeterd door meer schaduw. 

Maandagavond 25 oktober komt de 

klankbordgroep weer bijeen om de eerste 

schetsen van de ontwerper te bespreken. De 

bedoeling is dat het ontwerp van het plein 

voor de kerst klaar is, zodat begin volgend 

jaar de werkzaamheden kunnen beginnen. 

We zullen zowel u als de buurtbewoners op 

de hoogte houden van de plannen.  
Wilt u ook meedenken? Geef dit dan door 

aan Gert of Jolanda. Er zijn nu nog twee 

plekken voor buurtbewoners/ouders. 

 

 

 

Kinderboekenweek 6 - 17 oktober Worden wat je wil 

Woensdag 6 oktober start de landelijke Kinderboekenweek weer. Dit jaar is het thema: 

Worden wat je wil. Meer informatie, zie: https://kinderboekenweek.nl/ 

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in 

tekenen, vier jaar oud 

bent of al tien jaar, ieder 

kind kan worden waar hij 

van droomt. Het thuis en 

op school lezen van 

kinderboeken is daarbij 

superhandig om over 

beroepen na te denken of 

te fantaseren. Tijdens deze 

Kinderboekenweek 

hebben we ook op school 

extra aandacht voor allerlei beroepen en lezen en leesplezier en organiseren we een aantal 

leuke activiteiten.  

In veel lokale boekwinkels zijn deze periode vaak extra (voor)lees activiteiten waar je naartoe 

kan gaan. En kijk vooral eens op de website van de openbare bibliotheek (OBA) voor 

activiteiten in de bibliotheek na schooltijd en in het weekend. Zie:  

https://www.oba.nl/activiteiten/kinderboekenweek.html  

 

Betalingen overblijf (TSO) - aanmelden/afmelden en op tijd betalen 
Ongeveer een week geleden zijn de registratie- en betaalverzoeken voor de 

overblijfcontracten (de 

lunchpauze op school van 

12:00-13:00 uur) weer 

verstuurd naar alle ouders 

via Parro/Schoolkassa. Dit 

1e verzoek is voor de 1e 

overblijfperiode t/m 

december 2021.  De kosten zijn, net als vorig schooljaar, weer €1,- per vaste overblijfdag. 
 

Zorgt u er a.u.b. voor dat u deze kosten op tijd aan school heeft betaald. 
Begin januari ontvangen alle ouders een 2e registratie- en betaalverzoek voor de 2e TSO-

periode van januari tot april 2022. En begin april een laatste verzoek voor de laatste TSO-

periode van april tot de zomervakantie. 

 

https://kinderboekenweek.nl/
https://www.oba.nl/activiteiten/kinderboekenweek.html


 
Let op: Als uw kind niet elke week gebruikmaakt van de overblijf en tussen de middag elke 

dag bij u thuis luncht, is het juist van belang dat u ook de link in het Parro/Schoolkassa bericht 

aanklikt en vervolgens daar duidelijk aangeeft dat uw kind GEEN gebruikmaakt van de 

overblijf. U vinkt dan de keuze aan: “<naam kind> zal geen gebruik maken van de TSO”. Vult 

u dit niet juist in, dan blijft u via Parro/Schoolkassa betaalherinneringen krijgen. 

Als uw kind op dit moment (nog) geen gebruikmaakt van de overblijf maar u wilt dit wel 

opstarten, laat het ons dan tijdig weten vanaf welke datum u dit wilt laten starten. 
Als uw kind niet elke week op vaste dagen maar heel af en toe een los dagje naar de 

overblijf komt, kunt u op school een losse strippenkaart kopen (5x overblijven is dan €10,-).  

Heeft u vragen over de TSO-registratie en betalingen? Neem dan contact op met Willem-Jan 

of met Floor. 

 

Schooltandarts in de school  
Deze week en volgende week is de schooltandarts weer 

aanwezig in de school om behandelingen te doen bij kinderen 

die eerder al zijn aangemeld door hun ouders voor de 

schooltandarts. Het is altijd uw eigen keuze als ouders of u uw 

kind aanmeldt bij de schooltandarts of dat u zelf kiest voor een 

eigen andere tandarts. 

Wilt u graag dat uw kind voortaan naar de schooltandarts komt en is uw kind nog niet eerder 

hiervoor aangemeld, dan kunt u daarvoor een schooltandarts inschrijfkaart invullen. U kunt 

deze kaart deze week hier op school inleveren. Als u deze inschrijfkaart niet heeft, kunt u een 

exemplaar ophalen via Floor of Willem-Jan. 

 

Scholierenvergoeding / Pak je kans 
Gezinnen met een laag inkomen en weinig eigen vermogen kunnen zelf bij de gemeente 

Amsterdam diverse extra vergoedingen aanvragen. Zoals een bijdrage voor schoolspullen, 

schoolreisje en de ouderbijdrage. Meer informatie is hier te vinden: 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/alle-kinderen-meedoen/  

Ook kunt u dan bijvoorbeeld een stadspas voor uw kind 

aanvragen. En met deze stadspas kunt u de jaarlijkse 

vrijwillige ouderbijdrage van school weer betalen. Heeft uw 

kind nu al een stadspas? Laat deze pas dan vooral scannen 

door Floor of bij Willem-Jan. 

Heeft u vragen hierover of hulp nodig bij de aanvraag? Dan 

kunt u op woensdagochtend ook een afspraak maken bij de 

ouder- en kind adviseur (OKA) Tugce Eryilmaz. Zij is ook 

bereikbaar via: t.eryilmaz@oktamsterdam.nl of via 06-40545017. 

 

Activiteit in de buurt 
Vanaf dinsdag 5 oktober organiseert stichting Dock locatie 

Landlust elke dinsdag leuke sport- en spelactiviteiten voor 

kinderen van 7 tot 10 jaar.  

Dit is op dinsdag van 15:30 - 17:00 uur bij Dock Landlust bij de 

Gerard Callenburgstraat 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/alle-kinderen-meedoen/
mailto:t.eryilmaz@oktamsterdam.nl


 

Informatie van Kind & Motoriek 
 

Woordzoeker  

Woorden zoeken is leuk, maar hoe leuk is het om zelf een woordzoeker te maken! Lees snel 

verder om te zien hoe je dit doet! 

Wat heb je nodig? 

• Papier met hokjes 

• Pen  

• Kleurpotlood 

Hoe ga je te werk? 

• Teken een vierkant op je papier met hokjes 

(ongeveer de helft van het papier). 

• Schrijf tien woorden in dit vierkant. Elke letter van 

het woord krijgt een eigen hokje. 

• Je mag de woorden van boven naar beneden, 

van links naar rechts of schuin schrijven. 

• Schrijf de tien woorden ook onder het vierkant. 

• Vul vervolgens de lege hokjes op met alle letters 

uit het alfabet. 

• Laat iemand anders de woorden zoeken! 

 

 

Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen?  

Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek 

 

http://www.facebook.com/kindenmotoriek

