
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lessen Engels over duurzaamheid 

De afgelopen weken heeft Atika, onze leerkracht voor Engels, aan een project over duurzaamheid gewerkt. De 

groepen 7 en 8 hebben deze week pitches gehouden voor de directie en zijn met concrete voorstellen gekomen 

om onze school te verduurzamen. Naast het ontwikkelen van spreek- en schrijfvaardigheid komen er in dit soort 

lessen allerlei sociale vaardigheden aan bod. Samenwerken, keuzes maken en leren presenteren komen de 

Vreedzame School ten goede. De voorstellen betreft het verduurzamen en zijn concreet en sterk genoeg om voor 

te leggen aan de leerlingenraad. Samen met de leerlingenraad bekijken we welk idee op korte termijn kan worden 

opgepikt. 

  

 
Pitch van Aimee, Sozdar en Suhana en Nienke uit groep 7 

 

Kerstviering  

De school is alweer mooi versierd door vele moeders die door de Ouderraad gevraagd zijn. 

Bedankt Mariska, Katoesja (al jullie inzet als OR bij deze Kerst) en Catelijne, Anita, Jacqueline, Froukje, Bianca en 

Lesley (voor de extra handen). Het ziet er prachtig uit. het Ouderportaal heeft u al het nodige kunnen lezen over de 

kerstperiode. In de aanloop naar de kerstviering op donderdag 22 december zullen alle groepen oefenen met het 

zingen van de kerstliedjes, maken wij kerstkaarten voor ouderen in het verzorgingshuis en zullen wij weer 

kerststukjes maken.  

Wij zijn blij dat wij na twee jaar weer met de hele school naar de kerk kunnen voor de kerstviering en dat wij 's 

avonds met alle kinderen het jaar 2022 kunnen afsluiten met een kerstdiner in de klas en een Koek en Zopie voor 

de ouders buiten. Denkt u eraan dat iedereen 22 december op school luncht en dat we om 14 uur uit zijn. 

We maken er een gezellig feest van! 

 

In deze P.S. de volgende onderwerpen:  

 

• Lessen Engels over duurzaamheid 

• Kerstviering 

• Koffieochtend rondom een thema 

• Sinterklaas 

• Hulp voor gezinnen 

• Gezonde School 

• Welkom op school 

• Nieuws van Kinderopvang Jillz 

• Kalender 

Het team wenst u fijne  

feestdagen en een gezond 

en gelukkig 2023 
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Koffieochtend rondom een thema 

Zoals we begin dit jaar aangekondigd hebben, willen we graag een aantal koffie-ochtenden 

organiseren. Met als doel om ouders te betrekken bij bepaalde schoolthema's. Vorig schooljaar 

hebben we ouders gevraagd mee te denken over het thema seksualiteit/relaties/intimiteit en de 

relatie hiervan tot de Vreedzame School. Het in gesprek zijn met ouders hebben wij toen als zeer 

waardevol ervaren en deze vorm was voor herhaling vatbaar. 

Nu brengen we graag opnieuw een schoolthema ter sprake; Sociale Veiligheid.  

Sociale veiligheid is altijd op alle scholen een thema dat actueel dient te blijven en waar input van 

ouders van waarde is. Het wordt een vrije brainstrom sessie waarbij de hoofdvraag is: wat zijn sterke punten van 

onze school en wat zijn ontwikkelpunten? 

Heeft u tijd en zin om mee te denken? Dan bent u van harte welkom op woensdag 11-1 van 8.30-10u. U kunt zich 

t/m 10-1 opgeven via het ouderportaal bij Eva.  

Mocht u niet kunnen, maar wel iets in te brengen hebben; vanaf 9-1 staat er een brievenbus in de hal van het 

hoofdgebouw waar u een onderwerp/vraag/suggestie in kunt achterlaten. We nemen deze dan mogelijk mee op 

de koffie-ochtend.  

 

Sinterklaas 

Wat was het de afgelopen weken spannend in de aanloop naar Sinterklaas! En zoals 

vanouds is er van alles misgegaan. Het begon al met de stoomboot die was 

gezonken... cadeautjes die overal ter wereld ergens stonden en de streepjescodes die 

van de zakken waren gewassen. Kortom weer een spannende periode. Maar gelukkig 

zoals Sint zelf altijd zegt: “alles komt goed” en zo was het ook dit jaar gelukkig weer.  

Natuurlijk heeft Sint ook onze school weer bezocht. Op het plein werden we dit jaar 

verrast door een geweldig optreden van de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 met de 

vrolijke Sint musical “een brief aan Sinterklaas”.    

Gelukkig was de Sint niet met lege handen gekomen. De schoolbibliotheek was 

omgetoverd tot een heuse schatkamer. Twee kraampjes vol cadeaus waaruit de 

kinderen van de groepen 1 t/m 4 zelf een cadeautje mochten kiezen. De Sint en 

pieten hebben daarna van de verschillende groepen heerlijk kunnen genieten. De 

groepen 5 t/m 8 hebben deze dag ook genoten van alle mooie surprises en de 

gedichten. Een geweldige dag waar eenieder met een brede glimlach op terug kan 

kijken. En zoals het hoort een feest voor klein en groot.   

Wist u trouwens dat alle Sint inkopen mede zijn verzorgd door de Ouderraad en is 

voldaan uit de ouderbijdrage? Dank hiervoor!  

 

 

Hulp voor gezinnen bij geldzorgen en jeugdondersteuning 

Geldzorgen 

Steeds meer gezinnen voelen de gevolgen van alle hoge kosten en hebben problemen om rond te komen. 

Gemeente Amstelveen kan u helpen bij geldzorgen. Denkt u daarbij aan een vergoeding voor sport, muziek, een 

computer, energiekosten of kosten voor uw kind. Kijk voor het overzicht van de vergoedingen en hoe u deze kunt 

aanvragen op: www.amstelveen.nl/minima.  

Voor hulp bij uw aanvraag kunt u mailen naar: amstelveenloket@amstelveen.nl of bellen met 020-5404911 

 

Jeugdondersteuning 

De Gemeente biedt hulp bij heel veel verschillende hulpvragen, zoals opvoeding, sport en voeding, echtscheiding, 

financiën, taal. Klik op https://www.amstelveen.nl/amstelveenloket/product/zorg-en-ondersteuning_uw-zorg-en-

ondersteuningsvragen-aan-de-gemeente_jeugdhulp 

 

 

Gezonde School: Trommel zonder Rommel en de Appelquiz 

Onze school is een Gezonde School. We hebben regels over snoep en traktaties en natuurlijk elke 

week schoolfruit. Maar wat zijn gezonde keuzes voor de lunch? In onderstaande link vindt u het 

boekje “Trommel zonder Rommel”. Hierin leest u over gezonde voeding, recepten, tussendoortjes 

en tips om in alle drukte of met weinig geld een goed gevulde en gezonde lunchtrommel mee te 

geven. Klik op: https://www.gezondeschool.nl/nieuws/trommel-zonder-rommel 

Een appeltje voor de dorst? Tijd voor de appelquiz. Van vragen over herkomst en gezondheid, tot 

smaak en leuke weetjes over de appel. Start de quiz door te klikken op: 

https://www.smaakwereld.nl/opdracht/de-appelquiz 

 

 

Welkom op school 

De afgelopen weken zijn er weer nieuwe kleuters gestart; Alexander in groep 1,2A, Novèn, Ahmed en Malak in 

groep 1,2B. We hopen dat ze gauw hun draai vinden in de groep. Welkom! 

www.amstelveen.nl/minima
https://www.amstelveen.nl/amstelveenloket/product/zorg-en-ondersteuning_uw-zorg-en-ondersteuningsvragen-aan-de-gemeente_jeugdhulp
https://www.amstelveen.nl/amstelveenloket/product/zorg-en-ondersteuning_uw-zorg-en-ondersteuningsvragen-aan-de-gemeente_jeugdhulp
https://www.gezondeschool.nl/nieuws/trommel-zonder-rommel
http://www.smaakwereld.nl/opdracht/de-appelquiz


 

 

Nieuws van Kinderopvang Jillz: Sinterklaasfeest 

Al vroeg stonden we klaar om naar het Sinterklaasfeest van 

Het Palet te gaan. Sommige kinderen hadden hun muts al op 

en waren in een jubelende stemming. Ze wisten niet wat er 

ging gebeuren, maar voelden wel aan dat het spannend en 

leuk zou zijn.  

Sommige kinderen kwamen met hun ouder(s) naar het 

schoolplein. Daar stond het al helemaal vol met kinderen en 

ouders. Er werd een leuk stukje opgevoerd door de leerlingen 

van Het Palet. Een kindje van Jillz vond het zo gezellig, die ging 

mee dansen. Al snel kwamen Sint en Piet het schoolplein op. 

Oh wat een feest was dat. We gingen zingen en kregen 

pepernoten van Piet. 

Binnen op de groep kwamen ook nog 2 pieten langs, wat een 

dolle boel was dat. Ze kwamen cadeautjes voor alle kinderen 

brengen. Dank je wel Sint en Piet en tot volgend jaar! 

 

 

 

Kalender 

 

 

Meer foto’s vindt u op het Ouderportaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een prachtige regenboog boven het kleutergebouw                            Dansles tijdens gym 

 

 

         

 

 

 

  December   Januari 

do 8 PS / Groep 8 naar de Bibliotheek ma 9 1e schooldag 

vr 16 Groep 6 naar de Bibliotheek di 10 Groep 6 naar Tropenmuseum 

ma 19 Groep 6,7 en 8 gaan schaatsen wo 11 Koffieochtend Sociale Veiligheid 8.30-10u 

do 22 Kerstviering: kerkbezoek en kerstdiner do 12 PS 

vr 23 Studiedag – alle leerlingen vrij    

ma 26 Kerstvakantie t/m 8 januari 2023    



 

 

Groep 5 op bezoek bij de Bibliotheek                                            Rommelpiet bij de kleuters 

 

 

 

 

Pietengym in groep 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Surprises en gedichten in groep 5 

 

 

 


