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Beste ouders, 

 

De kersenboom bloeit, de zon is weer volop aanwezig in maart en langs ons kantoor 

trekt een vrolijke stoet, met meester Gerrit voorop, in polonaise door de school al 

zingend : ‘geef mij maar Amsterdam….”. De school gonst van de activiteiten. De 

verhalenverteller vertelt zijn verhaal dat zich afspeelt in Artis of straks voor groep 7/8 op 

een andere historische plaats in Amsterdam. De cultuurbus staat dagelijks klaar om 

een groep te vervoeren naar een Amsterdams museum. Er worden grachtenpanden 

gebouwd in de bouwhoek en geknutseld met papier. Ondertussen ben ik het 

hartgrondig met de kinderen eens: Amsterdam is zeker mooier dan Parijs. 

 

Nieuws vanuit de bouwen: 
 

MKC activiteiten 
 

Thema Amsterdam en smartlappen festival 

We zijn met de hele school bezig met het thema Amsterdam. In de volgende 

nieuwsbrief blikken we hier op terug. We willen jullie alvast vragen om vrijdag 22 april 

vanaf half 3 vrij te houden in jullie agenda. We organiseren samen met de AC een 

smartlappenfestival voor de ouders en kinderen. De AC zorgt voor hapjes en drankjes, 

een orgelman zorgt voor leuke Amsterdamse smartlappen samen met meester Gerrit. 

We vinden het super leuk om weer een feest te organiseren na de saaie corona 

tijd. Meer informatie volgt later. 

 

Week van de verkeersveiligheid 
De week van de verkeersveiligheid was van 7 tot 11 maart. In deze week stond verkeer 

centraal, van lessen met verkeersborden en VR brillen tot omgaan met kilometertellers 

op de fietsen.  De kinderen van de groepen 5/6 fietsten als fanatiekelingen. Wie fietste 

de meeste kilometers? Meester Gerrit maakte speciaal voor het thema een lied met 

onze kinderen in de hoofdrol. Het liedje is terug te kijken en luisteren via onderstaande 

link https://youtu.be/NTj_esdROTA 
 
Bestemming geldinzamelingsactie Oekraïne  
We hebben een inzamelingsactie gehouden om de mensen in Oekraïne te 

ondersteunen. Oorspronkelijk wilden we de ingezamelde 250,- overmaken naar Giro 

555. Het geld is, met een tip vanuit de buurt, naar een kleinschalig project bij de grens 

van Oekraïne gegaan. Oleksandr, de initiatiefnemer, zorgt daar voor medische 

benodigdheden, hygieneproducten, slaapzakken, kleding, schoenen en speelgoed. Al 

deze spullen brachten zij naar verschillende ziekenhuizen en vluchtelingencentra in 

Oekraïne. Ze hielpen veel Oekraïense mensen en een kat genaamd Mars door ze 

persoonlijk van de Oekraïens-Poolse grens naar veiligere locaties in grote steden in 

Polen te brengen. Met onze  bijdrage kopen ze babyvoeding voor een 

vluchtelingencentrum in Oekraïne. Nogmaals dank voor alle donaties en jullie 

betrokkenheid. Het is fijn dat we weten dat ons geld heel goed terecht is gekomen. 

Mochten jullie nog een donatie willen doen, mail dan naar: 
tschudo1@gmail.com   
 

Onderbouw 
Familie/thuis en spreekbeurten 
In de onderbouw werkten we met het thema ‘familie/thuis’.  De groep 2 kinderen (en 

groep 1 kinderen die willen) houden aankomende weken een spreekbeurt 

over  familie, een huisdier of hun slaapkamer.  
Een spreekbeurt bij de kleuters? Jazeker, het is fijn als de kinderen op jonge leeftijd al 

leren om voor een groep te spreken. Een vaardigheid waar ze de rest van hun leven 

https://youtu.be/NTj_esdROTA
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Meester Hans oefent een 

montessorilesje.  

 

 

 

 

 

 

 

profijt van hebben. De kinderen stellen daarna vragen aan degene die de 

spreekbeurt houdt en zeggen wat zij goed vonden aan de spreekbeurt. Zo leren we 

van elkaar én leren we naar elkaar luisteren.  
 

Middenbouw 
Animeren 
De middenbouw kreeg in de afgelopen periode animatie lessen. In deze lessen 

leerden de kinderen om met film en animatie verhalen te verbeelden. Ze 

maakten  een stopmotion film  en een filmpje met tekeningen. Het is mooi om te zien 

hoe snel de kinderen dit oppakken en dat een film helemaal niet spannend of grappig 

hoeft te zijn om de interesse van de kinderen te krijgen. Alleen een paar bewegende 

beelden en een portie fantasie van de kinderen is het enige dat nodig is voor een 

geweldige les.  
Dans 
De animatie lessen zijn afgelopen en de danslessen zijn begonnen! In het begin van 

het jaar kregen de kinderen een ronde dramalessen en in de tweede ronde ligt de 

focus meer op dans. De kinderen leren te bewegen op muziek en een verhaal uit te 

beelden. Voor ons volwassenen klinkt dit misschien spannend, maar daar hebben de 

kinderen geen last van, die dansen vol enthousiasme de hele gymzaal door! 
Uitstapjes 
De komende periode staan er een aantal uitstapjes gepland voor de middenbouw. 
- Het schoolreisje is op vrijdag 3 juni. Wij vertrekken rond 9 uur naar Oud Valkeveen en 

verwachten om 16.00 weer terug te zijn. De leerkracht van jullie kind zal binnenkort 

ouders vragen om mee te gaan op het schoolreisje als hulpouder. 
- Stadssafari: Op loopafstand van de school gaan we onder begeleiding van een gids 

op zoek naar wilde dieren bij ons in de buurt! 
- Tropenmuseum: Met de hele school hebben we thema Amsterdam en daarom 

bezoeken  we ook met de middenbouw een Amsterdams museum. We gaan met de 

cultuurbus, dus worden opgehaald en teruggebracht. Wat een luxe! 
 

Bovenbouw 
Verkiezingen 
De afgelopen weken zijn er in de groepen 7/8 verschillende politieke partijen 

opgericht. Op dinsdag 15 maart presenteerden alle partijen hun politieke programma. 

Op woensdag 16 maart was het voor de kinderen en leerkrachten uit de bovenbouw 

tijd om te stemmen. Inmiddels zijn de stemmen geteld en de uitslag is als volgt: 
- Samen Gelijk: 25 stemmen 
- Samen Leren: 23 stemmen 
- K.O.S.: 21 stemmen 
- #StopRacisme: 10 stemmen 
- AVA: 7 stemmen 
- VVN: 1 stem 
Museum Het Schip 
Deze week bezochten de kinderen uit de groepen 5/6 en 7/8B museum Het Schip. De 

kinderen kregen een rondleiding en maakten een eigen tegeltje van klei. Het was een 

leuke en leerzame ervaring! Groep 7/8A bezoekt het museum volgende week.  
Amsterdamse School Museum Het Schip is een museum in Amsterdam-West, gevestigd 

in het huizenblok met dezelfde naam. Het museum is gewijd aan de Amsterdamse 

School. Het gebouw, ontworpen door architect Michel de Klerk, wordt beschouwd als 

een vooraanstaand voorbeeld van deze bouwstijl.  
Praktisch verkeersexamen 
De kinderen uit groep 8 doen  op vrijdag 8 april het praktisch verkeersexamen. Het 

praktisch verkeersexamen vindt plaats in de Watergraafsmeer. Langs het parcours 

vindt een beoordeling plaats van de prestaties van de leerlingen. Verdere informatie 

volgt binnenkort.  
 

Personeel 
Baby nieuws 

Juf Joeke en haar partner zijn de trotse ouders geworden van een dochter: Mees Mae. 

Ze is geboren op 22 maart. Moeder en kind maken het goed. 

 

Afscheid meester Hans 

Meester Hans gaat ons verlaten en gaat zijn hart achterna. Na 3 jaar op en neer reizen 

tussen Winterswijk en ons MKC gaat hij zich definitief settelen in Winterswijk met een 

nieuw huis en een nieuwe baan op een montessorischool in Winterswijk. Hans werkt 

nog bij ons tot de meivakantie. Op vrijdag 22 april is zijn laatste werkdag. We wensen 

hem natuurlijk een hele fijne toekomst toe in het ‘verre’ oosten. Ondertussen zijn wij 

aan het puzzelen hoe we dit vertrek op kunnen vangen. Op onze wervingsteksten 

hebben we geen reactie gekregen. We gaan het met elkaar oplossen. Dat betekent 
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dat de vervanging van Hans wel ten koste gaat van de ondersteuning en helpende 

handen in de school. Volgende week informeren we de klassen van meester Hans 

(3/4D en 7/8A) hoe de bezetting is na de meivakantie. 

 

MKC Nieuws 
 

Gebruik zebrapad 
Er is aan de John Blankensteinstraat zijde een zebrapad gelegd. Dit wordt in de zomer 

ook aan de Faas Wilkesstraat gerealiseerd. We zijn hier ontzettend blij mee i.v.m. de 

verbetering van de verkeersveiligheid. We zien echter dat het zebrapad vaak niet 

gebruikt wordt. We willen jullie vragen dit wel te doen met de kinderen. Goed 

voorbeeld, doet goed volgen. 
 

Inspirerend en creatief lesaanbod van 7 t/m 9 juni 

We zijn bezig om iets ongelooflijk leuks voor de kinderen te organiseren. Kinderen 

hebben veel onderwijstijd gemist door corona. Leren op school gaat over zoveel meer 

dan over lezen, rekenen en taal.  Op school leer je van en met elkaar. Je leert:  samen 

leven, samen spelen, samen ontdekken en samen werken. Het is een oefenplaats voor 

het leven zelf. We gunnen onze kinderen juist op dit vlak nog een unieke ervaring. In de 

week dat de leerkrachten studeren bieden wij onze kinderen op 3 dagen een 

uitdagend programma aan precies op die onderdelen waar het in corona tijd aan 

ontbrak. Dit doen we samen met de Mokum Maakcoalitie. De gastdocenten van 

de  Mokum Maakcoalitie hebben al ervaring op basisscholen van Staij.  
  
Wat is concreet de bedoeling? 
Op dinsdag 7  t/m donderdag 9 juni krijgen al onze kinderen op school in hun 

vertrouwde klas een inspirerend aanbod van de gastdocenten van de Maakcoalitite. 

Ze gaan samen op ontdekking.  
De schooldagen duren van 8.30 - 13.00 u. Ze lunchen thuis of op de BSO. De 

onderbouw krijgt een cultureel en creatief aanbod van een vaste docent per klas. De 

middenbouw en bovenbouw volgen die dagen 2 verschillende workshops van 

o.a.  van Nemo, Cine Kids, Boot Camp, The Beach, Cultura tec. Via de link vind je meer 

informatie over de partners van de Maakcoalitie: 
 Over de Mokum Maakcoalitie — Maakplaats 021. Op dit moment zitten we nog 

midden in het regelen van de praktische uitvoering. Zodra we de organisatie rond 

hebben, informeren we jullie over de exacte invulling. 
  
Onderwijstijd 
Hoewel het deze dagen vooral gaat om samen beleven en plezier maken, gelden 

deze dagen als onderwijstijd. De kinderen gaan die dagen naar school van 8.30 tot 

13.00 u. We gaan er vanuit dat  jullie net als wij (onderwijsteam en MR) enthousiast zijn 

over dit bijzondere programma. Dat neemt niet weg dat we begrijpen dat 

studiedagen die ineens lestijd worden voor sommige gezinnen lastig kan zijn vanwege 

een geplande vakantie. Ouders die voor 1 april een vakantie hebben geboekt krijgen 

natuurlijk vrijstelling. (Houd er wel rekening mee dat jullie kinderen misschien niet meer 

mee willen als ze horen wat voor leuks de rest hier op school gaat doen)  
  
Helpende handen 
Nu al jaloers op je kind en wil je dit ook beleven? Geef je dan via de leerkracht van je 

kind op als hulpouder voor deze dagen of één van deze dagen. Voor de 

onderbouwklassen hebben we 2 ouders per dag en per groep nodig. Voor de 

groepen 3 t/m 8 is 1 hulpouder per klas nodig.  Lijkt het je leuk? Blok je agenda en doe 

mee! 
  
Meer informatie over de  Mokum Maakcoalitie 
Maakonderwijs spreekt nieuwsgierigheid en verwondering aan, stelt kinderen in staat 

te ontdekken en te onderzoeken, kritisch te kijken en te bevragen, en te maken; het 

stimuleert verbeeldingskracht, technische skills, creatieve ideevorming en 

samenwerking. 
De Mokum Maakcoalitie biedt gerichte (school)programma’s en activiteiten op het 

vakgebied van techniek, wetenschap, burgerschap en kunst. Ze hebben de 

overtuiging dat maakonderwijs de toekomst is en kinderen en jongeren de 

vaardigheden biedt die onmisbaar zijn in het vormgeven van een nieuwe wereld. De 

Maakcoalitie zijn: OBA, de Waag, Pakhuis de Zwijger, Hogeschool van Amsterdam. 

NEMO Science Museum, Cinekid, The Beach, Designathon Works, Lekkersamenklooien, 

NewTechKids, Cultura Nederland, Next Nature Network en de W&T kennismakelaars 

van de Gemeente. 
Samen nemen ze onze verantwoordelijkheid om een leeromgeving te creëren waar 

alle jonge Amsterdammers hun creatieve, sociale, culturele, digitale en 

https://maakplaats021.nl/mokum-maakcoalitie/over
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techn(olog)ische vermogens kunnen ontwikkelen. Links naar blogs die vertellen/tonen 

wie ze zijn en wat we doen: Mokum Maakcoalitie verlicht lerarentekort met 

maaklessen aan ruim 200 Amsterdamse kinderen — Maakplaats 021  Mokum 

Maakcoalitie - Manifest — Maakplaats 021 
  
Bezoek bestuur 
Afgelopen maandag hadden we een kwaliteitsbezoek van het bestuur. Jaarlijks 

bezoekt ons bestuur de school. Ze spreken met kinderen, ouders en brengen een 

bezoek aan de klassen. Vervolgens gaan ze met de IB en directie in gesprek over ons 

onderwijs en onze plannen. Het is altijd prettig om ook van het bestuur te horen dat we 

goed bezig zijn. We bekeken o.a. de schoolopbrengsten van de afgelopen 2 jaar en 

de stijgende lijn die zichtbaar is.  Dat betekent dat onze focus van de afgelopen 

periode op de kernvakken, een goede zorgstructuur en het goed opleiden van onze 

starters, werkt. We hebben meegekregen dat de volgende stap is om de M van 

montessori de komende periode meer zichtbaar te maken. Van het bezoek wordt een 

verslag gemaakt. Zodra we dit hebben ontvangen, delen we dit met het team en MR.  
 
Opbrengsten na de lockdowns 
Goed bezig zijn betekent niet dat er niets meer te ontwikkelen valt. Een stijgende lijn 

zien in tijden van corona is knap, maar ook wij zien wel degelijk effecten van 2 jaar 

corona. Dit zien we o.a. terug in leerjaar 3. De prestaties dit jaar zijn wat lager t.o.v. de 

andere jaren. Dat dit juist in deze groep zichtbaar is, valt goed te verklaren. Zij hebben 

een groot deel van hun onderbouw tijd te maken gehad met corona. Thuisonderwijs 

geven aan kleuters is niet goed te realiseren. Zij leren vooral spelend en hun 

spanningsboog is nog te kort om achter een scherm te zitten. Bij hen ontbreekt een 

stukje basis. Verder zien we ook een kleine daling bij de leesresultaten in leerjaar 4 en 5. 

Als je net vlot kunt lezen is het belangrijk dat je blijft lezen. Wij denken dat deze groep in 

coronatijd te weinig leeskilometers heeft gemaakt. We verwachten dat met de juiste 

focus we onze kinderen weer goed op de rit kunnen zetten. Daarvoor zijn plannen 

gemaakt in onze studieweek en is de uitvoering inmiddels in volle gang. We maken 

extra leeskilometers. Kinderen lezen ook met het programma Bouw! In groep 4 en 5 zijn 

we het leesonderwijs anders gaan organiseren. Dat dit beeld binnen een leerjaar 

zichtbaar is wil niet zeggen dat dit ook voor ieder kind geldt.  

We zien op heel veel vakgebieden ook een mooie stijgende lijn in de resultaten, hier 

zijn we trots op omdat we 2 pittige corona jaren achter de rug hebben. 

 

Oudergesprekken 
In de afgelopen weken hebben de leerkrachten oudergesprekken met jullie gevoerd. 

Fijn om jullie allemaal weer in de school te zien i.p.v. op computerschermen. Tijdens de 

oudergesprekken is er gesproken over de ontwikkeling van jullie kind. De notities van 

de oudergesprekken zijn terug te vinden in Parnassys. De volgende oudergesprek 

ronde is in juni, ook aan de hand van een rapport.  
 
 
 
Namens het team 

 

Merel van Lier (adjunct-directeur) 

Baukje van der Wissel (directeur) 

https://maakplaats021.nl/blogpost/mokum-maakcoalitie-bestrijdt-lerarentekort-met-maaklessen-aan-ruim-200-amsterdamse-kinderen
https://maakplaats021.nl/blogpost/mokum-maakcoalitie-bestrijdt-lerarentekort-met-maaklessen-aan-ruim-200-amsterdamse-kinderen
https://maakplaats021.nl/mokum-maakcoalitie/manifest
https://maakplaats021.nl/mokum-maakcoalitie/manifest
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