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Belangrijke data schooljaar 2017-2018:
15 juni en 18 juni
Studiedag 8 en 9
20 juli
Laatste schooldag, leerlingen om 12.00 uur vrijdag
23 juli – 3 september Zomervakantie
Vrije dagen schooljaar 2018-2019
Hierbij ontvangt u alvast het rooster van vakanties en vrije dagen in 2018-2019. De MR heeft vorige
week ingestemd met dit rooster (dit overzicht zal ook worden opgenomen in onze nieuwe
schoolgids).
3 september 2018
Eerste schooldag 2018-2019
19 oktober 2018
Studiedag STAIJ, kinderen vrij
20 oktober – 28 oktober 2018
Herfstvakantie
29 en 30 oktober 2019
Studiedag 3 en 4
21 december 2018
Halve dag, kinderen om 12.00 uur vrij
22 december 2018 – 6 januari 2019
Kerstvakantie
16 februari – 24 februari 2019
Voorjaarsvakantie
25 februari 2019
Studiedag 3
19 april 2019
Goede vrijdag
20 april – 5 mei 2019
Meivakantie
6 mei 2019
Studiedag 4
30 + 31 mei 2019
Hemelvaartsdag en vrije vrijdag, kinderen vrij
10 juni 2019
Tweede Pinksterdag, vrije dag
12 juli 2019
Halve dag, kinderen om 12.00 uur vrij en start zomervakantie
Nieuwe collega’s in groep 1-2E
Deze week zijn twee nieuwe collega’s gestart. Op maandag staat Dorien Jansen in groep 1-2E en op
dinsdag is Isabbel van Heck in deze groep. Wij vinden het ontzettend fijn dat zij deze groep
continuïteit bieden tot het einde van het schooljaar. In de formatie, die u ook vindt in deze
nieuwsbrief, ziet u dat Isabelle ook volgend schooljaar zal blijven, echter dan in groep 5.

Formatie 2018-2019
Groep Huidige
Maandag
Dinsdag
Woensdag Donderdag Vrijdag
leerkracht
1-2A
Tineke/Maltie
Tineke
Tineke
Tineke
Tineke
Maltie
1-2B
Lystra/Claudia
Lystra
Lystra
Lystra
Lystra
Claudia
1-2C
Bianca/Maltie
Esther P.
Esther P.
Bianca
Bianca
Bianca
1-2D
Timo/Larissa
Maltie
Maltie
Timo
Timo
Timo
E
1-2
Jaleasa/Isabelle
Jaleasa
Jaleasa
Jaleasa
Jaleasa
Jaleasa
3A
Simone
Simone
Simone
Claudia
Simone
3B
Larissa
Larissa
Carina
Carina
Carina
4A
Simone
Noortje
Noortje
Noortje
Noortje
Noortje
4B
Carina/Claudia
Mary
Mary
Mary
Renée
Renée
4C
Mary/Renée
Aaf/Eva
Robin
Robin
Robin
Robin
5A
Oscar/Hafida
Janneke
Janneke
Janneke
Sander
Sander
5B
Noortje
Daan
Daan
Daan
Daan
Daan
5C
Robin/Oumayma Isabelle
Isabelle
Isabelle
Isabelle
Janneke
6A
Daan
Naomi
Naomi
Naomi
Naomi
Naomi
6B
Sander/Janneke Oscar
Oscar
Oscar
Oscar
Oscar
7A
Karim
Dulci
Dulci
Dulci
Dulci
Dulci
7B
Naomi
Karim
Karim
Karim
Karim
Karim
8
Carolien
Carolien
Patrick
Carolien
Carolien
Carolien
- De volledige invulling van de formatie (ambulante leerkrachten, bouwcoördinatoren,
vakdocenten, directie, onderwijsassistenten en directie) kunt u terugvinden in de nieuwe
schoolgids die begin van het nieuwe schooljaar op onze website te vinden zal zijn.
- Lisa Wiedemeijer loopt haar LIO-stage op maandag en dinsdag in groep 1-2A
- Aaf staat tot de herfstvakantie op maandag in groep 4C, na de herfstvakantie staat Eva op
maandag in 4C.
- Ouders van de groepen 3 krijgen volgende een brief over de nieuwe groepsindeling.
Vanuit de OR - De schoolreisjes komen eraan! We hebben er weer zin in!
Hierbij de data en locaties van de schoolreizen van de verschillende groepen:
Groepen 1 & 2: op 29 juni naar Linnaeushof www.linnaeushof.nl
Groepen 3 & 4: op 22 juni naar Oud Valkeveen http://www.oudvalkeveen.nl/
Groepen 5 & 6: op 22 juni naar SEC survivals https://www.sec-survivals.nl/
De schoolreizen worden betaald door de ouderbijdrage. Ouders die nog geen ouderbijdrage hebben
betaald, kunnen dat op de dag van de schoolreizen nog doen. Wanneer u de ouderbijdrage heeft
betaald, mag uw kind namelijk mee op schoolreisje. Een lid van de OR zal klaar staan met een
pinautomaat; u mag het bedrag ook contant voldoen. Uiteraard kunt u de bijdrage ook iedere andere
dag voldoen bij Sophia.
Aanvullende informatie over de schoolreizen (waaronder paklijst) volgt snel per mail of app.

Twee nieuwe zorgcoördinatoren
De afgelopen weken zijn wij als school hard op zoek geweest naar twee nieuwe zorgcoördinatoren.
Dit is gelukt! Vanaf volgend schooljaar zullen Anne Schaaf (onderbouw, in verband met afwezigheid
van Esther Albus) en Reinouw Kingma (bovenbouw, ter vervanging van Nicole Feenstra) bij ons
komen werken. Zij hebben beiden veel ervaring in het onderwijs en wij gaan dan ook uit van een
prettige samenwerking in het nieuwe schooljaar! Uiteraard zullen zij zich persoonlijk voorstellen in
de nieuwsbrieven in het nieuwe schooljaar.
Sfeerimpressie Avondvierdaagse De Kraal

Avondvierdaagse in groep 4
(tekening Tom, tekst Sam)

Rekenraadsel

Een wandelaar liep gedurende twee dagen. Op de
tweede dag liep de wandelaar 2 uur langer en met een
gemiddelde snelheid van 1 km per uur sneller dan op
de eerste dag. Tijdens de twee dagen liep hij een totaal
van 64 km op een totaal van 18 uur lopen, wat was zijn
gemiddelde snelheid op de eerste dag?
Nieuwe Ouder-Kindadviseur Feyza Uymaz
Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over de situatie
thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Hier
kan je altijd terecht, bijvoorbeeld bij de ouder- en kindadviseur die op vaste momenten aanwezig
is. De professionals van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school, afspreken kan op
school, in de wijk of thuis.
Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken), de
gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of ouderproblematiek zoals verslaving. Loop eens
binnen bij ouder- en kindadviseur Feyza Uymaz, of maak een afspraak. Samen kijk je dan wat er
speelt en wat bij jullie past. Wil je gewoon informatie en advies? Gesprekken of begeleiding van de
jeugdpsycholoog of misschien een training voor kind of ouder? Je kan zelf rechtstreeks contact
opnemen met Feyza Uymaz op 06-406 676 29 of via f.uymaz@oktamsterdam.nl
Voor vragen over de ontwikkeling en gezondheid van je kind ben je welkom bij jeugdverpleegkundige
Kim Dorreboom, kdorreboom@ggd.amsterdam.nl op nummer 06-105 093 60 of jeugdarts
Mohammed Hersi, m.hersi@oktamsterdam.nl op 06-132 468 14.
Gezondheidsonderzoeken op school
Ieder jaar worden alle vijf- en tienjarige kinderen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. De
onderzoeken worden uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, onderdeel van de
Ouder- en Kindteams Amsterdam. Ouders krijgen een uitnodiging met vragenlijst die zij vooraf
invullen en krijgen tips en informatie op maat. Van alle kinderen worden lengte en gewicht gemeten,
van de vijfjarigen testen wij ook de ogen en gehoor. Meedoen is vrijwillig.
Altijd welkom
Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk. Lees meer op oktamsterdam.nl. Hier
kan je ook (anoniem) chatten, het adres opzoeken van het team in jouw wijk en de gegevens van de
ouder- en kindadviseur op school. Je bent welkom!

Herinnering toestemming beeldmateriaal
Onderstaande brief heeft u via de mail en op papier ontvangen. Wij herinneren u middels deze
nieuwsbrief aan het inleveren van de strookjes!
Beste ouder/verzorger,
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en
lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen
schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch
vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van
uw zoon/dochter met het oog op de nieuwe privacywet. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat
foto’s van uw kind op internet verschijnen.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter. Wilt uw deze brief of antwoordstrook met uw kind meegeven naar school?
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school
heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het
plaatsen van foto’s en video’s op internet. Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter
bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te
gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en
video’s wel of niet mag.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van
de stagejuf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming
vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u
op. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later
moment alsnog toestemming geven.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van …………………………………….. groep ……..
dat foto’s en video’s door [SCHOOL] gebruikt mogen worden*:
 in de schoolgids
 op de website van de school
 in de (digitale) nieuwsbrief
 op de schoolAPP (alleen toegankelijk met inlogcode, alleen zichtbaar voor eigen klas)
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
Datum:
Naam ouder/verzorger:
Handtekening ouder/verzorger:

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Met vriendelijke groet,
Esther van den Berg & Aafke Straat

