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Beste ouders, 

 

Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Dat is de titel van een prachtige 

gedichtenbundel voor jong en oud. Gedichten geven kleur, en laten je de essentie 

ervaren van wat er echt toe doet. Je kijkt anders, met meer afstand, maar ook met 

meer gevoel. Ze komen vaak recht uit het hart. De kinderen kregen les in dichten. 

Onze kinderen aan het werk te zien leerde ons om anders te kijken. Even niet door de 

grijze coronabril, maar door de bril van onze kinderen, om tot de ontdekking te komen, 

dat er ook in deze gekke tijden mooie dingen gebeuren. Het helpt, om goed om je 

heen te kijken, en opnieuw te zien dat alles gekleurd is.  

 

Schooldichter  

Afgelopen week bezochten de schooldichters van Amsterdam, Peter en Atta, 

onze school. In elke klas leerden ze de kinderen dichten. Door de fantasie te prikkelen 

helpen ze de kinderen op weg om zelf een gedicht te schrijven. Vol passie zijn onze 

kinderen aan de slag gegaan. In de onderbouwgroepen bundelen we de krachten en 

maken we een groepsgedicht. De komende 2 weken mogen onze kinderen verder 

schrijven en hun mooiste gedicht inleveren. Alle gedichten bundelen we tot een echt 

boek. Een boek dat zeker de moeite waard is om aan te schaffen en te koesteren als 

herinnering. Het is aan de schrijvers zelf om hun boek te verkopen aan familie, vrienden 

en buren. Hiermee hopen we de drukkosten te kunnen dekken. We vinden het super 

leuk om onze eigen gedichtenbundel straks te mogen verkopen en we kunnen niet 

wachten tot deze klaar is.  

 

Bibliotheek wordt studielandschap 

In oktober was de feestelijke opening van onze nieuwe verdieping en bibliotheek. Op 

dat moment misten we nog het meubilair van de werkplekken voor de kinderen. 

Afgelopen week is dit meubilair binnengekomen. We hebben de bibliotheek definitief 

ingericht tot een mooi studielandschap met knusse werkplekken. Het is echt prachtig 

geworden en we zijn er super trots op. Het is een uitnodigende bibliotheek waar 

kinderen met plezier hun boeken kiezen en waarbij er een heerlijke sfeer hangt van 

kleine groepjes kinderen die samen met elkaar aan het werk zijn. Dit hadden we al 

jarenlang voor ogen. Het duurt even, maar dan heb je ook echt iets moois. Het is echt 

genieten als je kinderen ziet genieten. Een mooie werkomgeving maakt wel degelijk 

verschil. We hopen dat jullie het binnenkort ook zelf kunnen bewonderen.  

 

VO advies groep 8 

Dit is ook de tijd dat onze (bijna) schoolverlaters hun advies voor het voortgezet 

onderwijs krijgen en ze de open dagen van hun toekomstige scholen bezoeken. Nu 

groepen veel thuiszitten vanwege corona zijn we extra blij dat wij de toetsen al in 

november hebben afgenomen en dat er geen onnodige stress op dit proces ligt. We 

hebben er alle vertrouwen in dat onze kinderen het goed gaan doen op de school 

van hun keuze.  

 

Middenbouw 
(door Nathalie) 

 

Animatie 

In de middenbouw zijn we gestart met animatie lessen. In deze lessen focussen we 

vooral op film, geluid, tijd en beweging. Wat is een film eigenlijk? En hoe werkt de tijd in 

een film? En geluid?  De kinderen tekenen (abstracte) vormen op het ritme van muziek 

en door middel van stopmotion maken we hier een film van. We leren over de primaire 

kleuren en hoe deze kleuren op het beeld het beste naar voren komen in ons eigen 

beeldverhaal. Wat mooi om te zien hoe betrokken de kinderen zijn. Ze weten al best 

veel en willen dolgraag meer leren over dit onderwerp. De conclusie die ze na twee 
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lessen al hebben getrokken is dat een film niet persé spannend of leuk hoeft te zijn om 

te boeien, want ook een film van bewegende vormen is al reuze interessant! 

 

STAAL spelling 

Vanaf januari/februari krijgen de kinderen in groep 3 spellingles met onze 

spellingmethode STAAL. Groep 3 leert in het eerste half jaar eerst alle klanken. Nu de 

basis is gelegd zijn ze er klaar voor. Groep 3 luisterde vaak al nieuwsgierig mee met de 

spellinglessen van groep 4. De EI-rap en de AU-rap kennen ze al best wel goed (vraag 

er maar eens naar!). Ze maakten dan ook een vreugdedansje toen we ze vertelden 

dat ook groep 3 STAAL vanaf volgende week spellingles krijgt. Ze zijn enorm trots dat ze 

nu ook mogen beginnen. Aan enthousiasme geen gebrek in de middenbouw. 

 

Leerlingvolgsysteem en citotoetsen 

Momenteel zijn de kinderen de Cito toetsen aan het maken. Sommige groepen starten 

later vanwege coronaperikelen. Dat is niet erg. We nemen de tijd die nodig is. Het 

afnemen van de toetsen is één van de onderdelen van het leerlingvolgsysteem.  

Na het afnemen van de toetsten, maken de leerkrachten de balans op. Wat laat het 

kind zien na zoveel maanden onderwijs? Kan het kind door? Heeft het een steuntje in 

de rug nodig of misschien meer uitdaging? En als het dan wat anders nodig heeft, wat 

dan precies en hoe past dit in de organisatie van een schooldag? Deze vragen horen 

bij het goed monitoren van je groep. Dit leren de leerkrachten (nog beter) op de 

komende studiedagen.  

 
Oudergesprekken 

In de week van 14 maart voeren we oudergesprekken. Jullie schrijven je in voor een 

tijdslot via de digitale lijst in de basischool-app. Binnenkort ontvangen jullie een mail 

vanuit de directie (Merel) over het inlogproces. Tijdens de gesprekken delen we de 

Cito scores van groep 3 t/m 7 met jullie.  Zoals het er nu uitziet, vinden de gesprekken 

digitaal plaats. Als de leerkracht het nodig vindt om het gesprek wel op school te 

voeren, wordt er een aparte afspraak gemaakt. Het gaat dan voornamelijk om 

gesprekken waar kinderen meer ondersteuning nodig hebben.  

 

Koppeling basisschool app en ouderportaal Parnassys 

 

Er is een nieuwe bouwsteen in de basisschool app: 

ouderportaal. Vanaf nu kunnen jullie via de basisschool 

app inloggen in het Parnassys ouderportaal. Met jullie 

eigen inloggegevens kom je op de persoonlijke pagina 

van jullie kind(eren) terecht. Hier zijn de rapporten en de 

gespreksnotities te zien. Handig hè!  

Op weg naar een nieuw rapport 

We zitten momenteel in een overgangsfase naar een nieuw rapport voor groep 3 t/m 

8. Met de werkgroep rapporten, die bestaat uit Merel, Frank en Nathalie onderzoeken 

we de mogelijkheden en het aanbod. Een tijdje geleden heeft meester Frank een 

enquête gestuurd over de tevredenheid m.b.t. de huidige rapporten. We willen de 

ouders die de vragenlijst hebben ingevuld bedanken voor de input, heel fijn. We 

hebben ook het team bevraagd. Alle input gebruiken we om een visiestuk te schrijven. 

Hierin nemen we ook mee hoe we de cito uitslagen met ouders gaan delen. Via de 

nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van het proces. De onderbouw gaat zich 

volgend schooljaar (2022-2023) richten op een nieuw rapport voor groep 1/2. To be 

continued.... 

 

Rapporten maart 

Voor de aankomende rapportperiode pasten we de rapporten van groep 3 t/m 7 al 

aan in Parnassys. We veranderden behoorlijk wat stellingen en enkele rubrieken zijn 

anders. We pasten het zo aan dat het beter aansluit bij ons huidige onderwijs. De 

leerkrachten schrijven bij de stukjes werkhouding en sociaal-emotioneel een 

persoonlijke opmerking. Dit doen leerkrachten bij de andere rubrieken niet. Daar vullen 

ze de waardering in. Tijdens het gesprek worden de belangrijkste punten besproken. 

Het einde van het rapport bevat nog een persoonlijke noot aan jullie kind. De 

rapporten staan op vrijdag 11 maart om 17.00 u open in Parnassys  

 

Week van de verkeersveiligheid 

We zijn de laatste tijd als school en verkeerswerkgroep bezig om bewustwording te 

creëren m.b.t. verkeersveiligheid. Zeker gezien het feit dat we hier in een 

nieuwbouwwijk zitten waar de verkeerssituatie rondom de school steeds verandert. 

In de week van 7 t/m 11 maart doet onze school mee aan de week van het verkeer. 



 

Leren animeren. 

 

 

 
Meten is weten. 

 

 

 
Juf Joeke klaar voor verlof. 

 

 

 
Wachten op de tram 

naar… 

 

 

 
Het muziekatelier 

 

https://weekvanhetverkeer.nl/ In alle klassen wordt aandacht besteed aan dit 

onderwerp. De volgende activiteiten staan o.a. op het programma: 

 Kilometervreters groep 5/6:  https://vvn.nl/kilometervreters . Veilig Verkeer 

Nederland komt dit in de 3 klassen doen, de leerkrachten voeren het vervolg 

uit.  

 Verkeersplein: Virtual Reality les groep 7/8: Er komt een gastdocent van het 

verkeersplein op vrijdag 11 maart 

https://www.verkeerspleinamsterdam.nl/38/virtual_reality-lessen.html  

 Boka box: Groep 1 t/m 4: https://bokabox.nl/leskist-bokabox-verkeer/ We 

ontvangen deze leskist en daar gaan de onderbouw en middenbouw mee 

aan de slag.  

 De verkeersslang groep 1 t/m 8: De Verkeersslang is een campagne waarbij 

kinderen en ouders gestimuleerd worden om op meer duurzame wijze van en 

naar school te reizen.  

 Naast de activiteiten en online lessen van het Verkeersplein is meester Gerrit 

gevraagd om een lied te schrijven over de verkeerssituatie rondom onze 

school. Hij reageerde hier ontzettend enthousiast op en gaat ermee aan de 

slag. 

 

Schoolmaatjesproject in volle voorbereiding 

In één van de voorgaande nieuwsbrieven vertelden we over het Schoolmaatjes ONS 

project. https://www.schoolmaatjesons.nl/over-ons/. Schoolmaatjes ONS 

(bruggenbouwers tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School) wil de 

communicatie en samenwerking tussen nieuwkomers en de school van hun kinderen 

verbeteren, door middel van de inzet van vrijwilligers. De voorbereidingen van het 

project zijn in volle gang. De vrijwilligers trainingen zijn achter de rug en momenteel zijn 

we bezig om de gezinnen en vrijwilligers aan elkaar te koppelen. Het project start 

begin februari, wat ontzettend gaaf! Zeker omdat ouderbetrokkenheid zeer belangrijk 

is voor schoolsucces. 

 

Nieuwe collega’s 

Juf Joeke is nu met zwangerschapsverlof. Straks komt ze niet alleen terug als leerkracht, 

maar ook als mama. Juf Najat vervangt haar (en ook juf Rosa die later met 

zwangerschapsverlof gaat). Maar wie vervangt juf Najat? Haar ondersteunende taken 

maken voor kinderen een belangrijk verschil. Vanaf 1 februari nemen onze nieuwe 

collega’s Peter en Lotus haar taken over.  

Wie zijn zij? 

Peter is een zij-instromer in het onderwijs. Hij is al wat ouder, heeft een gezin met 

kinderen in de basiscshool leeftijd en heeft besloten dat hij de rest van zijn werkende 

leven in een omgeving door wil brengen waar je meer van betekenis kan zijn. Dat is 

het onderwijs geworden. Momenteel studeert hij nog aan de deeltijd Pabo (dezelfde 

opleiding als juf Nikki en juf Sally). Hij zit in het eerste jaar. Hij neemt voor 2 dagen de 

ondersteunende taken van juf Najat over voor de groepen 5 t/m 8. Daarnaast loopt hij 

nog 2 dagen stage bij juf Nathalie. 

Lotus is derdejaars student aan de Upva (universitaire pabo). Ze wil heel graag al 

werken in het onderwijs. Ze komt 2 dagen. Zij doet de ondersteunende taken in groep 

3/4. Juf Najat werkt Peter en Lotus in. Uiteraard zorgen wij ervoor dat ook deze starters 

in het onderwijs een goede begeleiding krijgen. Inmiddels hebben we hier veel 

ervaring mee. We zijn blij dat we er weer twee enthousiaste collega’s bij hebben. 

 

Corona 

Het is echt fijn dat de groep niet meer in quarantaine hoeft bij 3 besmettingen. Hoe 

goed dit nieuws voor onze leerlingen ook is, voor de leerkrachten betekent dit dat ze 

mogelijk eerder klachten krijgen of ziek worden. Dat hebben sommige ouders al 

gemerkt want er zijn regelmatig meerdere leerkrachten afwezig (vandaag zijn er 7 

leerkrachten niet). Het thuisonderwijs is daarmee nog niet van de baan. We proberen 

jullie tijdig te informeren. In de bijlage vinden jullie ook de brief van het bestuur over dit 

onderwerp. 

 

Inhaalslag sociale activiteiten 

De wens ontstond om onze kinderen op sociaal vlak ook één en ander in te laten 

halen. De MR kwam met het voorstel om de lesvrije week (de studieweek voor 

leerkrachten) te gebruiken. De leerkrachten aan de studie en voor onze kinderen 

inspirerende en vormende activiteiten. Een goed idee. Die mogelijkheid zijn we aan 

het onderzoeken. We zijn hierover in gesprek met onze collega’s van de opvang en 

met verschillende aanbieders. We zien hier zeker mogelijkheden maar door de 

complexe organisatie is dit nog niet haalbaar voor de week na de voorjaarsvakantie. 

We gaan er wel vanuit dat dit wel lukt voor de week van juni. We proberen dan voor 

alle groepen in ieder geval dagelijks een mooi ochtendprogramma te orgnaniseren. 

Ondertussen gebeurt er op dit vlak natuurlijk ook al van alles: Het nieuwjaarsdiner was 

https://weekvanhetverkeer.nl/
https://vvn.nl/kilometervreters
https://www.verkeerspleinamsterdam.nl/38/virtual_reality-lessen.html
https://bokabox.nl/leskist-bokabox-verkeer/
https://www.schoolmaatjesons.nl/over-ons/
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supergezellig, de onderbouw bracht met de tram een bezoek aan het muziekatelier, 

de animatielessen gaan door, meester Gerrit enthousiasmeert tot het maken van een 

clip, de kinderen zijn enthousiast aan het dichten en ze hebben er een fantastische 

werkplek bij. De school is gelukkig weer volop in beweging! 

 

Namens het team, 

 

Merel van Lier (adjunct directeur) 

Baukje van der Wissel (directeur) 

 


