Nieuwskraker
nr. 21, 21 juli 2017

Met deze keer de special van de groepen 1/2a en 1/2c!

Agenda
21 juli:
4 september:

Nieuwskraker 21
Eerste dag schooljaar 2017 - 2018

Mededelingen
Ik ga alleen naar de klas op De Notenkraker
Tijdens het afgelopen schooljaar hebben we 2 proefballonnetjes opgelaten en
de kinderen 's ochtends alleen naar de klas laten gaan.
Hierdoor was het ’s ochtends veiliger in het trappenhuis, op de gangen en in de
klassen. Er kon rustiger begonnen worden met de lessen.
Ouders en teamleden hebben over het algemeen heel positief gereageerd.
De hele MR heeft voorgestemd om dit in te voeren onder voorwaarde dat er
genoeg inloopmomenten gedurende het schooljaar, verdeeld over de
verschillende dagen en bouwen, zullen worden ingepland.
Afspraken voor komend schooljaar:
 In de eerste week na de zomervakantie mogen de ouders de kinderen naar de klas brengen; het (nieuwe)
lokaal zien en kennismaken met de (nieuwe) leerkracht(en).
 Vanaf maandag 11 september gaan de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 alleen naar de klas. Ouders
nemen op het schoolplein afscheid. De leerkrachten staan voor de klas om de kinderen te begroeten.
 Om 8.30 uur gaat de deur dicht en beginnen de lessen.
Voor de kinderen van groep 1/2 geldt:
 In de eerste week na de zomervakantie mogen de ouders de kinderen naar de klas brengen; het (nieuwe)
lokaal zien en kennismaken met de (nieuwe) leerkracht(en).
 Vanaf 11 september mogen ouders van de groepen 1/2 meelopen tot aan de klas.
 De kinderen gaan zonder ouders de klas in en om 8.30 uur begint de les.
 Ouders blijven niet in de school of voor de ramen om te zwaaien, omdat dit teveel afleidt.
 Om 8.30 uur gaat de deur dicht en beginnen de lessen
Daarnaast zijn er voor alle groepen tenminste 8 inloopkwartieren. Deze zijn verspreid over het jaar en vinden plaats
op verschillende dagen van de week. De inloopmomenten voor de onder- midden- en bovenbouw zullen niet op
hetzelfde moment plaatsvinden. In deze kwartieren is het aan de leerkracht om te kiezen wat er dan gedaan wordt.
Ofwel de ouders kunnen met de kinderen kijken naar wat ze de afgelopen periode geleerd hebben ofwel de
leerkracht bereidt met de kinderen een presentatie voor of de kinderen organiseren zelf een presentatie.
Uitzondering
Uitzondering zijn natuurlijk de lees- en biebouders, oc leden die de school komen versieren en ouders die een
afspraak op school hebben of naar Wilma (administratie) gaan. Ook mogen wenkinderen in principe de eerste tijd (in
overleg met de leerkracht) met hun ouders in de klas.
Verder kunnen praktische zaken aan de leerkracht gemaild worden, aan Wilma (administratie) doorgegeven. Zij
zorgt dan voor het doorzetten naar de leerkracht.
AvZ juli 2017
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VakantieBieb-app
Ook in de zomervakantie is lezen leuk! Tip: lees deze zomer gratis e-books met de VakantieBieb-app. Zet de app op
je tablet of smartphone en download een grote selectie e-books voor kinderen. Deze app is van 1 juni t/m 31
augustus gratis te downloaden via de App Store en de Google Play Store. Er staan ook een aantal leuke boeken voor
ouders in de VakantieBieb.
'Luizen'zakken
Dit jaar hebben alle kinderen van de groepen in ons hoofdgebouw de
'luizenzakken' mee naar huis gekregen. Zou u deze thuis willen wassen en na
de zomer weer mee willen geven met uw kind?
Overigens gebruiken we deze zakken al lang niet meer ter voorkoming van
besmetting, van de GGD weten we dat luizen zich alleen verspreiden via
haren en niet via de jassen. We vinden de zakken nog wel handig om alle
spullen per kind in op te bergen. Zeker in de winter met alle wanten, sjaals en
mutsen.
Personeelszaken
Vacatures
Goed nieuws! Al onze vacatures zijn ingevuld.
We hebben de laatste weken nog diverse sollicitatiegesprekken gevoerd en proeflessen bekeken en we zijn heel blij
met onze twee nieuw aangenomen leerkrachten: Yelda (voor de groepen 7) en Lisette (voor groep 1/2).
In het overzicht verderop in deze Nieuwskraker ziet u waar en wanneer zij precies gaan werken.
Ziggy, onze TSO-coordinator, stopt per schooljaar 2017-2018 en wordt gymleerkracht op een andere school. Ook
deze vacature is opgevuld: Rosan zal onze nieuwe TSO-coordinator kennen. U kent haar vast wel, zij geeft de
gymlessen aan de groepen 1/2 en is locatie-manager bij DONS.
In een volgende Nieuwskraker stellen deze nieuwe medewerkers zich aan u voor.
Leraar In Opleiding
Komend schooljaar heeft De Notenkraker een speciale taak om nieuwe, bijna afgestudeerde leerkrachten of
leerkrachten die vanuit een ander beroep 'zij-instromen', een goede start te geven in het onderwijs.
Wij gaan 4 leerkrachten begeleiden. Het zijn: Merel in groep 3a, Tamara in groep 4c, Francina in 6b en Oussama in
groep 6a. Jakob de Vries heeft op de donderdag en vrijdag de taak om ze te ondersteunen en te begeleiden. Verder
zullen we hen natuurlijk op z'n Notenkrakers opnemen in het team!.
Merel (3a) stelt zich in deze Nieuwskraker aan u voor en ook de anderen zullen zich aan u voorstellen in een
volgende Nieuwskraker.
Afscheid
Na 33 jaar op De Notenkraker heeft juf Jacqueline op woensdag 19 juli afscheid genomen,
van haar groep, de ouders en de collega's.
Ook van meester István, juf Vanessa, juf Monique en meester Ziggy hebben we met het
team afscheid genomen. Veel success met jullie volgende stap!
Juf Alice en juf Julia van de instroomgroep (1C) stoppen nu ook weer even bij De
Notenkraker maar hen zien we vast weer terug; als invallers of wanneer de volgende
instroomgroep start!

Op de volgende pagina ziet u het volledige overzicht van de groepsbezetting 2017-2018.
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Groepsbezetting 2017-2018

CONCEPT

MAA

DIN

WOE

DON

VRIJ

1/2A
dependance

Ylva

Ylva

Miriam

Miriam

Miriam

1/2B
dependance

Inge Kils

Inge Kils

Inge Kils

Susanne

Susanne

1/2C
dependance
1/2D
dependance
1/2E
dependance
1/2F
hoofdgebouw
1/2G
hoofdgebouw
3A

(deze instroomgroep start later in het schooljaar)

Carolien

Carolien

Carolien

Lisette

Lisette

Agnes

Agnes

Laura

Laura

Laura

Susanne

Marijke

Marijke

Marijke

Marijke

Roos

Roos

Roos

Agnes

Agnes

Merel

Inge

Inge

Inge

Merel

3B

Bibi

Bibi

Bibi

Bibi

Bibi

3C

Sharon

Sharon

Sharon

Sharon

Sharon

4A

Marjon

Marjon

Petra

Petra

Petra

4B

Ladylisa

Ladylisa

Ladylisa

Ladylisa

Ladylisa

4C

Sarah

Sarah

Sarah

Tamara

Tamara

5A

Fred

Fred

Fred

Renée

Renée

5B

Dominique

Dominique

Dominique

Dominique

Dominique

6A

Yvon

Yvon

Yvon

Oussama

Oussama

6B

Jakob

Jakob

Jakob

Francina

Francina

6C

Bob

Bob

Bob

Bob

Bob

7A

Yelda

Charlotte

Charlotte

Charlotte

Charlotte

7B

Mirjam

Mirjam

Mirjam

Yelda

Yelda

8A

Marjolijn v D.

Marjolijn v D.

Marjolijn v D.

Marjolijn v D.

Marjolijn v D.

8B

Kevin

Kevin

Kevin

Kevin

Kevin
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Overige teamleden
Naast alle leerkrachten die in de groepen werken zijn er bij ons op school nog vele andere mensen hard aan het werk
voor goed onderwijs. Hieronder een overzicht van al deze teamleden:
Directeur
Adjunct
Administratie
Conciërge
Interne Begeleider gr. 1 t/m 4
Interne Begeleider gr. 5 t/m 8
Onderwijsassistenten
TSO-coördinator
ICT-coördinator
Vakleerkracht Gym
Vakleerkracht Dans
Vakleerkracht BeVo
Vakleerkrachten Muziek
Vakleerkrachten Drama

: Antoinette van Zalinge (ma t/m do)
: Marjolijn Willemse (di t/m vrij)
: Wilma Scheepens (ma, di, woe, vrij)
: Rob van Dijk (ma t/m vrij) en Hennie Bouwhuis (ma t/m vrij)
: Irene Neefjes (ma t/m don)
: Paul Blankestijn (di t/m vrij)
: Samia Atallihi (ma t/m vrij) en Angelique de Wijs (wo t/m vrij)
: Rosan Heijkoop (ma, di, do, vrij)
: Marco van Vliet (woe) en Fred Bitter (don)
: Marieke Monsma gr 3 t/m 8 en Rosan Heijkoop gr 1/2
: Petra Beers
: Marjon Hoekstra
: docenten van de Muziekschool Amsterdam en Dons
: Susanne Klein van de JeugdTejaterschool en vakdocenten via Dons.

Juf Merel
Hallo, ik ben Merel. Ik ga volgend jaar starten in groep 3a. Juf Inge is er op dinsdag, woensdag en
donderdag en ik ben er op maandag en vrijdag. Ik ben zij-instromer en volg ook dus de deeltijd
pabo. Mijn vorige beroep was theaterdocent en regisseur van jeugdtheater. Daarna ben ik ook nog
drie jaar NT2 docent geweest dus het lesgeven is mij niet vreemd. Ik ben nu al een paar dagen aan
het meelopen in groep 3a en ik vind de Notenkraker een superleuke school.
Tot in september!
Merel van Gaalen
Boekenpret
Op school hebben we een bibliotheek met een aardige verzameling boeken.
Wekelijks wordt de bieb bezocht door alle kinderen van groep 3 tot en met 8. Voor
veel kinderen is dat eigenlijk te weinig, het boek is halverwege de week al uit. Erg
populaire boeken zijn moeilijk te bemachtigen want… continu uitgeleend! Dus
dachten we…wat zou het toch fijn zijn als elke klas een kleine eigen bibliotheek had,
met populaire leesboeken, om alle kinderen gemotiveerd aan het lezen te houden.
Goed nieuws! Door een gulle donatie vanuit het OC budget mogen alle klassen een
flink aantal boeken aanschaffen. Inmiddels hebben de kinderen al aangeven welke boeken zij graag in de klassenbieb
zouden willen hebben. Wij bedanken de OC en daarmee alle ouders van de Notenkraker!!!!
FB
Op onze FaceBook-pagina BS De Notenkraker kunt u foto’s van de kunstroute, het zomerfeest en de
afscheidsmusicals van groep 8 zien.
En dan nu...Zomervakantie!
Fijne vakantie allemaal en we zien jullie graag weer op maandag 4 september! De
deuren gaan dan weer om 8.20 uur open.
Lees snel nog even verder voor de specials van groep 1/2a en 1/2c!
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Special 1-2C:
Het was een spannend jaar voor deze kinderen. Deze kinderen zijn gestart in de instroomgroep, voor het eerst naar
de basisschool!
En wat hebben ze het goed gedaan! Nu zit het er alweer op voor de kinderen van groep 1C!
De leerlingen hebben hééél veel zin om na de zomervakantie bij hun nieuwe juf en nieuwe klas verder te gaan op de
altijd gezellige Notenkraker. Maar... juf Alice en juf Julia gaan ze onwijs missen, hoor!

Fijne zomervakantie allemaal!
Special 1-2A:
Het laatste thema van dit jaar was ons schoolbrede thema 'Amsterdam'! Wat een ontzettend leuk thema! Praten,
werken, zingen, knutselen over de stad waar je zelf in woont! We hebben heel veel gedaan rond dit thema: liedjes
zingen: 'Aan de Amsterdamse grachten', 'Tulpen uit Amsterdam', 'Mijn stad ('poep op de stoep')', 'Geef mij maar
Amsterdam' en de favoriet uit 1-2a: 'Leef' van André Hazes jr.!
Onze thematafel werd ingericht met Amsterdamse klassiekers:
grachtenhuisjes, de enige echte Amsterdamse tafelzuren van
Kesbeke, de hop on hop off sightseeing bus en natuurlijk.... Ajax!
Verder maakten we ook een woordveld rond Amsterdam en maakte
iedereen een tekening over Amsterdam. Ook leerden wij echt
Amsterdams dialect: kanis (billen?), meier (meisje? grasmaaier?)
bolleboos, knaak, gebbetje (lammetje?) pikketanussie (tosti?) etc
etc.

Nieuwskraker nr. 21

Pagina 5

Verder knutselden we wat af! Amsterdamse tulpen, grachtenhuisjes en ook het wapen van Amsterdam. Bovendien
maakten we met de hele klas ons 3D kunstwerk 'het Kattenlaantje in Amsterdam'.

En tot slot: we kregen donderdag morgen nog een privé poppenkast voorstelling van kinderen uit groep 6! Superleuk
was dat! Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie! Heel veel liefs en tot volgend jaar uit 1-2A!
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