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Agenda
Vrijdag 28 sept.
Maandag 1 okt
Vrijdag 5 okt.
Donderdag 18 okt.
Vrijdag 19 okt.
Zaterdag 20 okt.
Maandag 29 okt.

Groep 8 overnacht op
school
Start thema vriendschap
Dag van de leraar
Inloop ouders
Afsluiting thema
Vriendschap
Leerlingen vrij
Herfstvakantie
Groep 3 start op het grote
Plein
Onthulling schoolregels

september 2018

Juna is geboren
Op 11 september is juf Laura bevallen van een
prachtige dochter. Ze heeft de naam Juna
gekregen.
Laura zal over een paar weken op bezoek komen
met Juna en dan kunnen wij haar bewonderen.
Gelukkig heeft Laura wel al een paar foto's
gestuurd van Juna.
Wij wensen Laura en Niek veel geluk met hun
mooie dochter.

Beste ouder(s)/verzorger(s)
Wilt u er aan denken om de
toekomstige broertjes/zusjes
aan te melden bij de
administratie!
Wilt u er ook aan denken
verhuizingen tijdig te melden en
wijzigingen in uw telefoon en/of
email gegevens door te geven.
Schoolfruit
Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 krijgen
we weer drie keer per week groente en fruit voor
in de kleine pauze. Wij vinden het belangrijk dat
alle leerlingen groente en fruit eten en soms
eventueel nieuwe smaken ontdekken. Op dit
moment is het nog niet bekend op welke dagen
de leerlingen het schoolfruit op school zullen
krijgen. Verdere informatie volgt later.

…………………………………………
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Bericht van het bestuur
Het bestuur van de Openluchtscholen blikt in
iedere nieuwsbrief kort terug en vooruit.
In de zomervakantie is het meerjarenplan
voor uitbreiding, onderhoud en verduurzaming
van het gebouw van de Tweede Openluchtschool
verder uitgevoerd. Resultaat van deze
zomer: meer licht, meer frisse lucht, minder
onderhoud en minder energieverbruik. Ook de
nieuwe digiborden zijn geplaatst. Afwerking
van de gevel, het dak en plannen voor het
schoolplein staan op stapel.
De jaarplannen voor dit schooljaar worden
vastgesteld en zijn (binnenkort) te vinden op de
websites van de scholen, evenals de nieuwe
schoolgidsen en het jaarverslag over 2017.
Het bestuur bereidt zich de komende weken
voor op periodiek bezoek van de
onderwijsinspectie in november. En op een
ouderavond die we op 14 november
organiseren. Uitkomsten van het
tevredenheidsonderzoek van afgelopen voorjaar
staan in ieder geval op de agenda. Iedereen
welkom! Verder info volgt.
Leo Groothuis

…………………………………………
Ouder- en Kindteam op de
basisschool
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 Kin team
verbonden. Hier kan je altijd terecht, bijvoorbeeld
bij de ouder- en kind adviseur die op een vast
moment aanwezig is. De professionals van het
Ouder- en Kin team 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
kind adviseur Willeke Beumer, of maak een
afspraak. Zij is elke dinsdag aanwezig op school.
Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie
past. Wil je gewoon vrijblijvend informatie en
advies? Gesprekken of begeleiding van de
jeugdpsycholoog of misschien een training voor
kind of ouder? Je kan zelf rechtstreeks contact
opnemen met Willeke Beumer op 0617591514 of
via w.beumer@oktamsterdam.nl.

Voor vragen over de ontwikkeling en gezondheid
van je kind ben je welkom bij
jeugdverpleegkundige Linda Zwartendijk,
lzwartendijk@ggd.amsterdam.nl of jeugdarts
Vesna Markoska,
vmarkoska@ggd.amsterdam.nl.
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 Kind teams 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 Kin team
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 kind adviseur op
school. Je bent welkom!

…………………………………………
De eerste ervaringen met Staal
spelling en Staal taal
Vanaf dit schooljaar zijn de groepen 4 t/m 7
gestart met de nieuwe methode Staal. Deze
methode integreert spelling met taal, waardoor er
een goede basis kan worden gelegd op beide
gebieden. De aanpak die de methode hanteert
komt van José Schraven, die de bewezen
methodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen
heeft ontwikkeld. Uitgangspunt bij spelling is dat
de kinderen zich eerst richten op de auditieve
klank van het woord, zonder het woordbeeld te
zien. Het woord wordt in klankgroepen 'gehakt',
waarna bij iedere klankgroep de juiste
spellingcategorie wordt gekozen. Deze
spellingcategorieën worden als mantra
aangeleerd, zo is de spellingcategorie een
houvast voor tijdens het spellen.
Taal biedt de eerste twee weken instructielessen.
De leerkracht behandelt dan verschillende
lesdoelen die gebaseerd zijn op leuke,
interessante thema's. Na deze weken instructie
gaan de leerlingen aan de slag met een product.
Dit verschilt per thema.
Op dit moment worden de eerste thema's
afgerond en hebben alle klassen een
eindproduct. Zo heeft groep 5 een gedicht
geschreven en heeft groep 6 een
pronkstukkenboek gemaakt. De eerste
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ervaringen van de leerlingen zijn positief, ze
mogen aan de slag en de geleerde vaardigheden
direct toepassen.
Staal spelling is een fijne methodiek die, na de
nodige voorbereidingen door de leerkrachten en
leerlingen, als prettig beschouwd wordt. Op dit
moment wordt er wekelijks een overlegmoment
ingepland zodat de leerkrachten gezamenlijk de
lessen kunnen voorbereiden. Eén doorgaande
leerlijn is essentieel. Daarnaast volgt het
volledige team vanuit Onderwijs Maak Je Samen
meerdere teamtrainingen. Middels
klassenbezoeken wordt er gekeken wat goed
gaat en wat nog beter kan. Ook voor de
leerlingen vergt het energie en concentratie.
Iedere vrijdag wordt er een spellingochtend
georganiseerd waar de kinderen uit groep 6 en
7 die behoefte hebben aan extra verdieping en
herhaling terecht kunnen voor extra lessen. De
stof wordt middels leuke en actieve werkvormen
herhaald, zodat alle spellingcategorieën goed
beklijven.

…………………………………………
Ingang van de school
De groepen 1/2 gebruiken in de ochtend de
hoofdingang bij de glazen gang. Groep 3 mag tot
de herfstvakantie ook via deze ingang naar
binnen. De ouders mogen natuurlijk mee naar
binnen komen met hun kinderen.
De groepen 4 tot en met 8 (en na de
herfstvakantie ook groep 3) verzamelen in de
ochtend op het grote plein bij de tegel van hun
groep. Zodra de bel gaat haalt de leerkracht de
leerlingen op en gaat via de ingang op het grote
plein (de oude ingang) met de leerlingen naar
binnen. Het is niet de bedoeling dat de ouders
deze ingang gebruiken. Deze ingang is
uitsluitend bestemd voor de leerlingen en de
leerkrachten. Mocht u toch naar binnen moeten
dan kunt u de hoofdingang gebruiken.
Ook gedurende de dag of na schooltijd kunt u
indien nodig de hoofdingang gebruiken.

…………………………………………
Veiligheid rond de school
Dit schooljaar krijgt de school veel klachten van
omwonenden dat er op het voetpad rond de
school veel te hard wordt gereden met scooters
en bakfietsen. Wilt u alstublieft rekening houden
met de voetgangers. Het pad rond de school is in
de eerste plaats een voetpad en geen fietspad.

…………………………………………

De Typetuin
De typelessen, verzorgd door de Typetuin, gaan
weer beginnen.
De lessen vinden plaats op de volgende data:
Les 1 Groepsles (Tuincollege) 03-10-2018 12:30
- 13:30
Les 2 Groepsles (Tuincollege) 10-10-2018 12:30
- 13:30
Les 3 Groepsles (Tuincollege) 07-11-2018 12:30
- 13:30
Les 4 Groepsles (Tuincollege) 14-11-2018 12:30
- 13:30
Les 5 Groepsles (Tuincollege) 21-11-2018 12:30
- 13:30
Les 6 Groepsles (Tuincollege) 12-12-2018 12:30
- 13:30
Les 7 Groepsles (Tuincollege) 19-12-2018 12:30
- 13:30
Les 8 Groepsles (Tuincollege) 16-01-2019 12:30
- 13:30
Mocht u uw kind nog willen aanmelden ga dan
naar: www.typetuin.nl

…………………………………………
Verkoop sportshirt tijdens
inloopochtend.
5 oktober is er weer inloopochtend en mocht je
het als ouder nou leuk vinden om een echt
sportshirt van de Openluchtschool te hebben
voor bijvoorbeeld de gymles, dan kun je deze
voor het leuke bedrag van €10,00 in de grote hal
kopen.
Vanaf 8.30 tot 09.00 zijn deze shirt contactloos of
met gepast geld te betalen.

…………………………………………
Afsluiting kleuterhek
Beste ouders, wij willen jullie vragen om in
verband met werkzaamheden aan de gevel van
de nieuwbouw de kleuters op te halen via het
schoolplein. Zodra de werkzaamheden zijn
afgerond kunt u uw kinderen weer via dit hek
ophalen.

…………………………………………
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TSO-team

AUGUSTUS
1
2
3
3
4
5
6
10
10
13
18
19
20
22
25
26
28
28
29
31

Groep
Siem
Thierry
Louise
Tamara
Benji
Max
Colin
Anique
Mehdiya
Willem
Klaas
Morris
Ethan
Anna
Emma
Isabel
Nika
Yuli
Elize
Milena

SEPTEMBER

De overblijf op onze school wordt gedaan door
het TSO-team, v.l.n.r. Meester Gert, Juf Bea, juf
Marijke, juf Liney en juf Inge.
Mocht u vragen hebben over de overblijf dan kunt
u altijd even contact opnemen met de overblijf
coördinator juf Bea.

…………………………………………

2
3
4
5
10
12
13
15
15
15
15
16
18
19
20
23
25
26
28
30
30

1/2C
8
4
1/2B
1/2A
1/2C
4
6
6
3
7
1/2B
1/2C
3
4
3
1/2B
4
5
1/2B

Groep
Mans
Neda
Sarah
David
Sophia
Naut
Julia
Miles
Jan
Alex
Rosa
Willem)
Christie
Maud
Valerie
Isabel
Saar
Wende
Liva
Isis
Elisa

5
7
5
5
1/2C
3
1/2C
5
8
7
8
6
6
8
5
1/2C
8
8
5
7
8
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