
 

 

 

 

 

 

 

 

Koffieochtend 8 februari 

Afgelopen woensdag heeft de tweede koffieochtend plaatsgevonden. Het thema dit keer was 

TSO. We waren blij met een behoorlijke opkomst en waarderen het enorm dat ouders hier tijd 

voor wilden maken. Het onderwerp T.S.O. leeft onder kinderen, ouders en leerkrachten. We zijn 

het er allemaal over eens dat het e.e.a. verbeterd kan en moet worden. Deze bijeenkomst diende 

als onderdeel van een eerste brede inventarisatie: wat zijn de ervaringen, waar liggen zorgen, wat 

zijn verbeterpunten en wat zijn alternatieven om het eventueel anders te organiseren. 

Verschillende argumenten om het anders te organiseren zijn genoemd waarbij sociale veiligheid 

en pedagogisch handelen aan bod zijn gekomen, maar ook de kosten voor ouders zijn besproken. Een 

verandering in de organisatie hiervan kan echter leiden tot andere schooltijden. 

 

Deze inventarisatie en de besprekingen hierover met leerkrachten, leerlingen, BOON en MR zullen bepalend zijn 

voor een officiële raadpleging onder alle ouders.  Als we overwegen over te gaan op het anders organiseren met 

als gevolg andere schooltijden, moeten veel meer ouders hierover hun mening kunnen geven en moet de MR 

instemmen. Uiteraard trekken we hierin samen op. We houden u op de hoogte!.  

De volgende koffieochtenden dit jaar zijn op woensdag 5 april en woensdag 21 juni (de onderwerpen volgen). 

 

 

Vertrouwenspersoon 

Als u of uw kind ergens meezit, is in principe de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Bij 

klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, 

discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op 

ondersteuning door de interne vertrouwenspersonen. Bij ons op school zijn dit Marlène de 

Jong (juf groep 5) en Lilian Roos (juf groep 1,2A). U kunt de vertrouwenspersonen persoonlijk 

aanspreken of mailen naar vertrouwenspersoon.hetpalet@ogamstelland.nl 

 

De vertrouwenspersoon is er voor u en uw kind. Zij luistert, adviseert en geeft informatie over 

mogelijke vervolgstappen. Zij maakt met u of uw kind een stappenplan voor het stoppen van 

het door u gesignaleerde ongewenste gedrag. Interne vertrouwenspersonen zijn door de het 

bestuur benoemd om deze taak in de school uit te voeren en de belangen van de klager, 

ouder of kind te behartigen. Zij stelt zich onafhankelijk op om belangenconflicten te voorkomen en zal 

vertrouwelijk met alle informatie omgaan.  

De scholen van Onderwijsgroep Amstelland kennen ook een externe vertrouwenspersoon, dit is Pepita David.  
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Groep 3 op bezoek in het Cobra museum 
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Grote Rekendag 

Wij gaan op 29 maart op avontuur en we gaan bouwen. En nadenken over het bouwen. Dit doen we tijdens de 

Grote Rekendag. Denkkracht combineren met wat je met je handen kunt. De kinderen kunnen zich dan inleven 

wat het is om architect te zijn, of constructeur. Of gewoon bouwer. Tekenen, inschatten, rubriceren, plannen, er 

komen veel 'reken-activiteiten' kijken bij het bouwen. En steeds: met veel aandacht voor rekenvaardigheden.  

Rekenen staat hoog op de agenda in het basisonderwijs, er wordt hard gewerkt om de rekenresultaten verder te 

verbeteren. Maar de kinderen vinden het vak niet altijd leuk.   

De Grote Rekendag maakt rekenen leuk. De kinderen ontdekken hoe nuttig het kan zijn om goed te kunnen 

rekenen. Dat motiveert, ook later in het jaar!  

  

Met Sprongen Vooruit  

In het kader van het motiveren van de kinderen voor rekenen, zijn we als team ons aan het verdiepen in de 

methodiek Met Sprongen Vooruit. De leerkrachten volgen cursussen en we hebben de rekenspellen in huis.  

De Met Sprongen Vooruit methodiek en spellen lopen al een aantal jaar succesvol bij de kleuters en ook de 

groepen 3 en 4 gebruiken de spellen regelmatig.  

De groepen 5 t/m 8 hebben de rekenspellen nu ook en we zijn als team aan het bekijken hoe we deze het beste 

kunnen inzetten. Je kan ze gebruiken als herhaling, in een oefening, als uitdaging. Je kan het inzetten in een 

circuit, als klaar werk, inzetten tijdens de reguliere les enz. Wordt vervolgd. 

 

10-minuten- en driehoeks gesprekken 

Het 10-minutengesprek voor kleuters (ouder+leerkracht) en het driehoeks gesprek voor groep 3 t/m 8 

(ouder+kind+leerkracht) staan weer gepland op maandag 20 en woensdag 22 februari.  

U kunt binnenkort intekenen via het Ouderportaal. 

 

Waarom een driehoek gesprek?  

We willen bij deze gesprekken juist ook de kinderen betrekken. Het gaat tenslotte om hun ontwikkeling. Zij weten 

vaak heel goed wat hun sterke kanten zijn, of waar het beter kan, wat zij lastig vinden, hoe ze zich gedragen enz. 

Bovendien zijn kinderen verrassend goed in staat om te reflecteren op zichzelf. Als we dus een plan voor hen 

maken, is het erg belangrijk dat zij daarbij vanaf het begin betrokken zijn. Dat geeft hen 

medeverantwoordelijkheid en werkt positief op de motivatie. 

Bij de kleuters zijn de gesprekken zonder uw kind. 

 

 

Zwerfboekenstation: Boeken vàn en vòòr iedereen 

In de hal staat een prachtige nieuwe boekenboom, handgemaakt door de zoon 

van juf Karin. Hierin staan zwerfboeken die iedereen mag meenemen en waar je 

zelf ook boeken in kunt leggen voor een ander.  

 

Wat is een zwerfboek?  

Dit zijn boeken die zwerven van kind naar kind. Je 

vindt ze op school, in de wachtkamer, op de 

kinderboerderij, in de trein, in een 

Kinderzwerfboekstation. Kijk eens op de website: 

https://kinderzwerfboek.nl  

 

Heb je thuis nog boeken die je graag aan anderen 

wilt geven, neem ze mee en leg ze in de 

boekenboom.  

 

 

 

 

 

 

Welkom op school 

De afgelopen weken zijn er weer nieuwe kleuters gestart; Chahid en Carlos in groep 1,2C, Daví in groep 1,2A en 

Amir in groep 1,2B. 

We hopen dat ze gauw hun draai vinden in de groep. Welkom op school! 

 

 

Gezonde School: schoolfruit is afgelopen 

De periode van het schoolfruit loopt deze week op zijn eind. Vanaf volgende week is er geen schoolfruit meer.  

Het is de bedoeling dat u uw kind 5 dagen per week fruit van thuis meegeeft voor de kleine pauze.  

 

 

 

https://kinderzwerfboek.nl/


 

Kleuterdans 

Omdat gymleraar Rogier geblesseerd is, krijgen de kleuters drie 

keer op woensdag danslessen in plaats van gym. Juf Joyce (van 

Enjoy's Dance in Mijdrecht) gaat in drie lessen een dans met de 

kleuters oefenen. Natuurlijk worden er ook spelletjes gedaan, 

zoals een stopdans met kleuren. De kinderen dansten erg 

enthousiast en het was verrassend hoe goed veel kleuters al 

konden dansen. 

 

 

Groep 7: Expeditie Rijksmuseum 

 

Vrijdag 3 februari ging groep 7 naar het Rijksmuseum. Voorafgaand aan 

het bezoek hebben wij ons goed voorbereid. We startten met ‘Ranking the 

Class’, zo kregen alle leerlingen een rol en wisten ze waar zij zich in 

moesten verdiepen. Er waren 3 groepen: Hugo de Groot, Rembrandt en 

Nova Zembla. Tijdens het bezoek aan het Rijksmuseum gingen de 

groepen op ontdekking door het museum en leerden zij nog meer over de 

verschillende personages. Vervolgens was er even een korte pauze en 

gingen de kinderen zich klaarmaken voor een voorstelling. Tijdens deze 

voorstelling speelden zij allemaal zelf een belangrijke rol. Het was een 

zeer geslaagde ochtend. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3 naar het Cobra Museum 

Woensdag 8 februari brachten de kinderen uit groep 3 een bezoek aan het 

Cobra museum voor de rondleiding: De magische verfkwast. In een lange 

sliert (een Cobra slang) werden de kinderen door de rondleiders naar de 

bovenverdieping gebracht om kunstwerken te bekijken en verhalen te 

bedenken bij de schilderijen van Karel Appel. Tot slot mochten ze ook samen 

hun eigen groep 3 Cobra schilderijen maken. Deze hebben we mee naar 

school genomen en krijgen een mooi plekje in de school.  

 

Wist u al dat u als inwoner van gemeente Amstelveen op woensdag met twee 

volwassenen en max. 4 kinderen gratis het museum kan bezoeken? Hoe leuk 

is dat! Kijk snel op de website van het Cobra museum. Daar kunt u lezen hoe 

u gratis een pasje kunt aanvragen. www.cobra-museum.nl 

 

 

 

Muziekles 

Op maandag en donderdag geeft meester Pieter 

muziekles aan groep 4 t/m 8. De afgelopen weken 

hebben de leerlingen saxofoon gespeeld met speciale 

kindersaxofoons die meester Pieter zelf had 

meegenomen Hij is heel muzikaal en kan meerdere 

instrumenten bespelen. Hij geeft o.a. saxofoon les in 

Amstelveen en in het weekend treedt hij op met z’n eigen 

band. Hij geeft enthousiaste lessen en zorgt ervoor dat 

muziek leuk en leerzaam is. Er wordt ook veel gezongen 

in de les en ze gebruiken vaak boomwhackers en andere 

instrumenten. De leerlingen doen goed mee en leren dat 

muziekmaken vooral teamwork is. Op het Open Podium 

kunt u zien en horen wat de leerlingen geleerd hebben. 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cobra-museum.nl%2F&data=05%7C01%7Cf.meerkamp%40ogamstelland.nl%7Ce7462f28e7ca4b381c3908db09d76171%7C43397a7c13d3447786cd30ed95b8c05c%7C0%7C0%7C638114592885799629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7%2FsXn4O3u0BItzrfVAwrQPt9LyM0HycwpMG50Pbw43k%3D&reserved=0


 

Nieuws van kinderopvang Jillz: groep 8 komt voorlezen 

De Nationale Voorleesdagen zijn weer geweest. De (groot)ouders van de kinderen van Jillz Kinderdagverblijf 

mochten komen voorlezen op de groep. Ook de kinderen van groep 8 werden uitgenodigd om te komen voorlezen. 

Ze deden het erg goed en volgens ons vonden zij het helemaal niet spannend, maar juist leuk!  

We zouden het leuk vinden als groep 7 volgend jaar bij ons komt voorlezen. Misschien zien we dan wel bekende 

gezichten. 

Groeten van de juffen en de kinderen van Jillz kinderdagverblijf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 

 

 

 

Meer foto’s vindt u op het Ouderportaal. 

 

 

  Februari   Maart 

vr 3 Gr. 7 Rijksmuseum, gr. 8 Verzetsmuseum ma 6 Studiedag – alle leerlingen vrij 

do 9 PS di 7 Groepen 1+2 naar de Bibliotheek 

vr 10 Open Podium wo 8 Groep 3 naar het Cobra Museum 

vr 17 1e rapport do 16 PS 

ma 20 10-minutengesprekken vr 17 Mad Science show groep 3 t/m 8 

wo 22 10-minutengesprekken ma 27 Groep 4 naar het Concertgebouw 

ma 27 Voorjaarsvakantie t/m 5 maart wo 29 Grote Rekendag 

      


