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NIEUWE SCHOOLJAAR 

Nog één week en dan gaan we lekker genieten van 

de zomervakantie. Veel leerlingen verlaten 

Amsteltaal, zij stromen uit naar een reguliere school 

binnen en buiten Amstelveen. We wensen hen heel 

veel plezier en succes op hun nieuwe school en 

gaan ze missen! Gelukkig zien we ook veel 

leerlingen gezellig na de zomer weer terug én zijn er 

veel nieuwe aanmeldingen: in de bijlage ziet u in 

welke groep uw kind na de zomervakantie is 

ingedeeld.  Ook vindt u in de bijlage de nieuwe 

informatiekaart. Hierop leest u welke leerkracht(en) 

welke groep volgend jaar heeft en de nieuwe 

gymtijden. We zijn heel trots dat juf Helen doorgroeit 

en komend schooljaar als leerkracht bij Amsteltaal 

aan de slag gaat. Ze heeft haar assessment met 

glans gehaald en start naast haar werk voor de klas 

met de opleiding om officieel bevoegd te worden. Op 

dit moment zijn we nog druk op zoek naar een nieuwe 

onderwijs assistent. Zodra we deze gevonden 

hebben, zullen we haar/hem aan u voor stellen via 

een nieuwsbrief.  

 

One more week and then we will enjoy the summer 

holidays. Many pupils leave Amsteltaal, they will go to 

a regular school in and outside of Amstelveen. We 

wish them a lot of fun and success at their new 

school and we will miss them! Fortunately, we also 

see many pupils return after the summer and there 

will be many new students joining us: in the appendix 

you can see in which group your child has been 

placed after the summer holiday.  You will also find 

the new information card in the appendix. Here you 

can read which teachers will be teaching each group 

and the new gym schedule. We are very proud that 

this coming schoolyear juf Helen will develop further 

as a teacher at Amsteltaal. She has passed her 

assessment with brilliance and, next to her work for 

Amsteltaal, will start the training to become an 

officially competent teacher. At the moment we are 

still busy looking for a new education assistant. Once 

BIBLIOTHEEK 

 

Wij zijn druk bezig een meertalige bibliotheek aan te 
leggen. Mocht u ruimte overhebben in uw koffer, 
neemt u dan vooral een aantal tweedehands kinder- 
en prentenboeken in uw moedertaal mee voor ons! 
 
We are busy creating a multilingual library. If you 
have room in your suitcase, please bring some 
second-hand children's and picture books in your 
mother tongue to us! 
 

De zomervakantie start op vrijdag 12 
juli. De kinderen zijn dan om 12 uur vrij. 
De eerste schooldag is maandag 26 
augustus 2019.  
The Summer Holiday starts Friday Juli 
12. School ends at 12 o’clock that day. 
The first day of school will be at Monday 
August 26. 
 
VAKANTIES 2019-2020 
Herfstvakantie: 14-10 t/m 25 -10-2019 
Kerstvakantie: 20-12 t/m 03-01 2020 
Voorjaarsvakantie: 17-02 t/m 21-02-2020 
Pasen: 10-04 + 13-04-2020 
Meivakantie: 27-04 t/m 08-05-2020 
Hemelvaart: 21-05 + 22-05-2020 
Pinksteren: 01-06 t/m 03-06-2020 
Studiedag: 31-03-2020 



we have found one, we will present her/him to you via 

a newsletter. 

JINC BESTE SCHOOL 2019 AWARD 
Op dinsdag 2 juli 

werden de jaarlijkse Jinc 

awards uitgereikt in het 

DeLaMar theater IN 

Amsterdam. Jinc is een 

landelijke organisatie 

die o.a. TaalTrips 

organiseert voor 

scholen om de 

woordenschat van 

kinderen speelse wijze 

te vergroten. Amsteltaal 

was dit jaar 

genomineerd in de categorie 'Beste school 2019', 

omdat de jury vond dat de kinderen heel veel hadden 

geleerd van de excursie naar de Albert Heijn in de 

maand mei. Daarnaast hebben de leerlingen met 

behulp van juf Toos een hele mooie rap ingestudeerd 

en deze laten horen aan de medewerkers van de 

Albert Heijn. Ook vond de jury dat het team van 

Amsteltaal erg enthousiast en betrokken is bij de 

taalontwikkeling van haar leerlingen. Er waren 

meerdere scholen genomineerd maar uiteindelijk 

heeft Amsteltaal de award voor 'Beste school 2019' 

gewonnen! De award krijgt een mooie plek op onze 

school. Wij zijn hier erg blij mee en willen de ouders 

die met ons mee zijn geweest tijdens de TaalTrips 

nogmaals bedanken voor hun fantastische inzet! 

On Tuesday July 2th the annual Jinc awards were 

presented in the DeLaMar theater in Amsterdam. Jinc 

is a national organization that organizes language 

trips for schools to increase the vocabulary of 

children.  

Amsteltaal was nominated this year in the 'Best 

school 2019' category, because the jury felt that the 

children had learned a lot from the excursion to the 

Albert Heijn in the month May. Juf Toos made a nice 

rap together with the children and presented it to the 

employees of the Albert Heijn. According to the jury 

the Amsteltaal team is also very enthusiastic and 

involved in the language development of its students,. 

More school were nominated but it was Amsteltaal 

who won the award for 'Best School 2019'! The award 

will get a nice place in our school. We are very happy 

with this and would like to thank again the parents 

who have been with us during the Trips for their 

fantastic help 

ONDERWIJSINSPECTIE op BEZOEK 
18 juni jl. hebben we de hele dag de 
Onderwijs Inspectie op bezoek gehad. Ze zijn 
in alle klassen geweest, hebben met bestuur 
/ directie / leerkrachten én kinderen 
gesproken en hebben Amsteltaal voor 4 
onderdelen de hoogste beoordeling goed 
gegeven, de andere 3 onderdelen voldoende. 
We zijn bijzonder trots hierop! De Inspectie 
gaf aan dat we didactisch sterke leerkrachten 
hebben, goed nadenken over ons sterke 
lesaanbod en de leerlingen goed volgen in 
hun ontwikkeling.  De kinderen gaan met veel 
plezier naar school, voelen zich veilig en 
leren veel. ☺  
 

         
 
June 18 the Educational Inspectorate has 
visited Amsteltaal fort he day. They have 
been in all of the classes and spoke with 
board / management / teachers and children. 
For 4 components Amsteltaal received the 
highest rating (well) the other 3 components 
are sufficient. We are very proud of this great 
achievement! The Inspectorate indicated that 
we have didactically strong teachers, think 
carefully about our strong educational 
program and follow the pupils well in their 
development.  The children go to school with 
great pleasure, feel safe and learn a lot. ☺ 

FIJNE VAKANTIE!!  Have a nice holiday!! 
 

Team Amsteltaal 
 

 


