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Belangrijke data  
 
September 
16 Kleedjesmiddag 
19 10-minutengesprekken kennismaking 
19 MR-vergadering 
19 OR-vergadering 
20 10-minutengesprekken kennismaking 
21 10-minutengesprekken kennismaking 
22 Sportdag groepen 4 t/m 8 
28 Studiedag, alle leerlingen vrij 

 
 
 

 

 
Excellente leerkracht! 
Mandy Weidema, Marga van der Kint en Bart 
Johannesma zijn geslaagd voor de opleiding 
‘Excellente leerkracht’. Gefeliciteerd. 
 
 
Voortgang vernieuwbouw Wibautlaan 
Naar aanleiding van vragen van ouders uit de 
wijk Elsrijk over de daadwerkelijke start van de 
vernieuwbouw van de Wibautlaan, heb ik 
contact opgenomen met de projectleider         
(ambtenaar van de gemeente Amstelveen).  
De projectleider geeft aan deze week het 
eerste bouwoverleg met de aannemer te  
hebben waarin de hij zijn planning 
presenteert. De aannemer heeft na de 
bouwvakvakantie het uitzetten van de 
hoofdcomponenten (lees: funderingspalen/ 
kanaalplaat vloeren/staal constructie) uitgezet 
en ingekocht. Op basis hiervan is de planning 
gemaakt. De projectleider maakt zich geen 
zorgen over de tijdplanning en geeft aan dat 

de oplevering in schooljaar 2017-2018 niet in 
gevaar is.  
 
 
Stagaires 2016-2017 
Ook in het schooljaar 2016-2017 zullen wij 
weer verschillende stagiaires verwelkomen. 
Wij kunnen u bij deze alvast melden dat in het 
eerste deel van dit schooljaar wij een drietal 
PABO-studenten een stageplek hebben weten 
te geven, nl.: 
 
Cecile Groot bij juf Betty in groep 4 
Roos Mankor bij meester Tim in groep 5 
Joyce Bals bij juf Alexandra in groep 6 
 
De betreffende klassen zullen meer informatie 
ontvangen of hebben dit al ontvangen via de 
groepsleerkracht. 
 
 
 
 
 
 

Sponsorloop 
Woensdag 14 september heeft u de 
informatiebrief over de sponsorloop 
ontvangen. Vrijdag 16 september krijgt uw 
kind een envelop mee met daarin de 
benodigdheden om sponsors te werven.  
 
Wij hopen er een succesvolle sponsorloop 
van te maken! 
 
Commissie het goede doel 
 
 
IPC – Ouders in de klas 
Afgelopen week zijn de groepen 5 tot en met 
8 gestart met een IPC unit over “Hoe leren 
wij?” 
Voor de groepen 5 en 6 waren ouders 
gevraagd om te vertellen over een leerproces 
van zichzelf. Naast een paar ouders hebben 
ook Inge, Danny en Juliska verteld over een 
leerproces: Inge over hoe ze heeft leren 
autorijden, Danny over hoe hij heeft geleerd 
een eigen pijl en boog te maken en Juliska 
over hoe ze Engels heeft geleerd.  
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Jacobine van den Hoek en Shireen Eyer 
kwamen  ook in 2 groepen vertellen. Hoe zij 
dit ervaren hebben, vertellen zij hieronder: 
 
Jacobine van den Hoek 
moeder van Aloys 6c en Vasco 5c: 
Hoewel het spannend is om voor de klas te 
staan, heb ik mij opgegeven om de kinderen 
iets te vertellen over het fenomeen ‘leren’.  
‘Leren is stom,’ begin ik, ‘althans dat vond ik 
vroeger.’ De interesse van de groep wordt 
meteen gewekt. Enthousiast steken ze hun 
vinger op als ik hen iets vraag.  
Ik vertel hen dat ik zelf leer schrijven; van 
woorden en zinnen wil ik een verhaal maken, 
een boek, dat verkocht wordt zodat iedereen 
het kan lezen. Om beter te worden vraag ik 
proeflezers om kritiek te geven. Maar wat is 
het lastig om die te ontvangen! Het is niet leuk 
te horen dat je (nog) niet goed genoeg bent. 
Maar.. je leert ervan, en het is nodig om te 
horen hoe je beter kunt worden.  
Als je iets kunt, wordt het leuk, net als bij 
fietsen. Daarom is leren leuk. Dat stel ik vast 
na tien minuten. De kinderen begrijpen het en 
knikken, daarna stellen ze grappige vragen 
die ik met plezier beantwoord.  
Mijn zoontjes glimmen van trots omdat hun 
moeder voor de klas staat. Alleen al om die 
reden zou ik het zo weer doen.  
 
Shireen Eyer 
moeder van Zoë 5B en Gian 7C: 
Een uitnodiging in mijn mailbox. De juffen en 
meesters van de groepen 5 en 6 zijn op zoek 
naar ouders die kunnen helpen in de klas. Om 
het onderwerp Leren Leren meer tot de 
verbeelding van de kinderen te laten spreken, 
zoeken ze ouders die in de klas van hun kind 
iets kunnen vertellen over hoe zij zelf ooit iets 
hebben geleerd. 
 
Ik moet er even over nadenken maar met een 
beetje puzzelen draai ik een kort verhaaltje in 
elkaar over hoe ik mezelf met vallen en 
opstaan heb leren tekenen (ik maak 
pentekeningen). Ik geef ze een paar 
voorbeelden van dingen die vreselijk de mist 
in gingen en hoe ik die heb kunnen oplossen. 
Met als boodschap: Wees niet bang om 
fouten te maken, want daar leer je het meest 
van. 

 
Op woensdagochtend 
klokslag halfnegen vertel ik 

mijn verhaal en merk dat de kinderen 
enthousiast mee beginnen te doen. Ze 
moeten lachen om mijn tekening van een 
flamingo en als ik klaar ben met mijn verhaal 
komt er een stortvloed aan vragen. Het is zo 
leuk om te zien hoe kinderen onmiddellijk aan 
de slag gaan met de informatie die je ze geeft. 
Hoe hun fantasie ze laat denken zonder 
beperkingen. 
 
Met tegenzin moet ik de laatste paar vingers 
in de lucht teleurstellen. Ik loop een kwartiertje 
later de klas weer uit, we hadden met gemak 
nog een half uur door kunnen praten, maar 
meester Tim heeft nog meer te doen vandaag. 
Ik hoop stiekem dat de kinderen van mijn 
verhaal hebben genoten. Ik in ieder geval wel 
van hen. 
 
 
Veilig Verkeer Nederland 
Vrijdag 9 september werd in de groepen 5 een 
les gegeven door een medewerker van Veilig 
Verkeer Nederland. Het thema was 
oversteken. 
De kinderen werd gevraagd hoe ze naar 
school waren gekomen en of er dan ook 
onderweg moest worden overgestoken.  
Er waren wat leuke weetjes. Wist u dat het 
eerste officiële zebrapad in Nederland dateert 
uit 1949? En dat in Engeland de ‘zebrapaden’ 
blauw en geel gekleurd waren? Ze heetten 
daar met deze kleuren vast anders. En dat u 
voor het niet stoppen voor een zebrapad met 
de auto een boete opgelegd kunt krijgen van  
€ 370,-? 
Tot slot knipten de kinderen een zebramasker 
uit, die met elastiekjes aan de oren bevestigd 
kon worden. Het resultaat zag er grappig uit. 
  

 
 
Vrijdag 23 september is er meer actie te 
verwachten bij het zebrapad naar de 
parkeerplaats naast het KLM-gebouw op de 
Amsterdamse Weg.  
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Naschoolse activiteit: Spaanse les  
Hablas español? 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 kunnen 
zich opgeven voor de naschoolse activiteit 
Spaanse les. Het betreft een cursus van 12 
weken op maandagmiddag na school op de 
zolder van Dr. Schaepmanlaan 2. Van 15.00 
tot 15.45 is er les voor beginners, van 15.45 
tot 16.30 uur voor gevorderden. De kosten zijn 
€ 120,00, exclusief tekst- en werkboek “Clan 
7”. Dit boek kunt u zelf te bestellen.   
 
Op 19 september is er een open les. Om 
15.00 uur start de les voor gevorderden en om 
15.30 uur is er een open les voor beginners. 
Voor meer informatie of om uw kind aan te 
melden kunt u contact opnemen met Sandra 
López, tel. 06 20671000 of via 
www.123spaansleren.nl 

 
Papier-maché 
Dit schooljaar ga ik met de leerlingen werken 
met papier-maché tijdens ‘talent op vrijdag’. 
Hiervoor heb ik heel veel oude kranten nodig. 
Heeft u oude kranten liggen, dan kunt u deze 
inleveren bij mij of bij Inge. Alvast hartelijk 
bedankt. 
 
Ludo Visser, leerkracht 5A 
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