
 

 
 
 

 

Nieuwsbrief OBS De Weidevogel   
Nr.1, september 2018 

 

Start nieuw schooljaar 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 
2018-2019. Een jaar waarin we verder gaan met de eerder 
ingeze�e koers. Inmiddels hebben alle ouders een 
startgesprek met de leerkracht gehad en hebben wij een 
geslaagde nieuwjaarsborrel achter de rug. Met een ac�eve 
ouderraad, MR en s�ch�ng ze�en wij ook dit jaar weer in op een vruchtbare samenwerking met de 
ouders en/of verzorgers van de leerlingen op school. 
 
In oktober gaat het team op studietweedaagse. Deze dagen staan in het teken van het verder 
uitwerken van onze visie op onderwijs en talentontwikkeling. In de volgende nieuwsbrief kunt u 
uitgebreid lezen wat het hee� opgeleverd en wat u terug zult zien in de school. 
 
We zijn dit schooljaar gestart met drie nieuwe krachten; Frans (groep 8), Ankie (groep 7) en Bibi 
(ondersteuning onderbouw). Hiermee hebben wij de forma�e op orde en hee� iedere klas een 
leerkracht. Het personeelstekort in Amsterdam is regelma�g in het nieuws en is ook op De 
Weidevogel in het geval van ziekte en afwezigheid actueel. Mocht een situa�e zich voordoen hoort u 
uiteraard van ons wat de oplossing zal zijn. Gelukkig zijn wij tot nog toe in staat om ziekte en 
verlofdagen op te vangen. 
 
Wij zijn vol energie begonnen en zijn gemo�veerd om ook van dit schooljaar weer een bijzonder 
mooi jaar te maken! 
 
Peter Lakke 
Jorrit Lies�ng 
 

Personeel 
In groep 1/2A is deze week Annemarie Kwakman gestart met haar stage. Zij volgt de PABO aan de 
Universiteit van Amsterdam en zit in haar eerste jaar.  
 
De BAPO-dagen van Joke Bossong zullen tot de kerstvakan�e ingevuld worden door Daniek 
Hesseling. Dit komt neer op zes vrijdagen tot de kerstvakan�e. 
 
Verkeer 
Wij vragen u om uw zoon/dochter zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te laten komen 
of te brengen. Wanneer u toch met de auto naar school komt willen wij u a�enderen op de veiligheid 
voor medeweggebruikers en elkaar de ruimte te geven. In de komende periode zullen er, in 
samenwerking met de gemeente, gerichte ac�es georganiseerd worden om de verkeersveiligheid 
rondom het schoolgebouw te bevorderen. 
 

 

 



 

 

 
 
 

 

Ouderpanel 
Dit jaar worden er weer twee ouderpanels georganiseerd waarin u als ouder mee kunt praten over 
verschillende beleidsgebieden van school. Voor een ouderpanel worden willekeurig twee ouders per 
jaargroep uitgenodigd. De uitnodiging is niet vrijblijvend, als u uitgenodigd wordt en u of uw partner 
is niet in de gelegenheid om deel te nemen is het de bedoeling dat u zelf een andere ouder uit de 
klas vraagt om uw plek over te nemen. Zo zorgen wij er voor dat er al�jd een representa�eve groep 
ouders aanwezig is. Mocht u geen behoe�e hebben om uitgenodigd te worden kunt u dit kenbaar 
maken aan Philles. 
 
Het eerste ouderpanel is op de avond van woensdag 10 oktober. Het onderwerp van deze avond is de 
aanstaande nieuwbouw van de school. Graag willen wij input van ouders over wat jullie ideeën en 
wensen zijn. De uitnodigingen zijn inmiddels  verstuurd. 
 
Het volgende ouderpanel staat gepland voor donderdag 7 februari 2019. 
 
Het verslag van het vorige ouderpanel met als onderwerp ‘TOETSEN’ is helaas niet eerder met u 
gedeeld. Met de volgende link kunt u het verslag alsnog teruglezen.  
 
Verslag Ouderpanel mei 2018 
 

C-Lijn 
Afgelopen maandag 24 september zijn de c-groepen begonnen. Een aantal leerlingen uit groep 6, 7 
en 8 gaan vanaf nu elke maandag en dinsdag aan de slag met uitdagende onderwerpen. De groep 7- 
8 C  is gestart met het thema Moendoes, waarbij zij aan de hand van een spel 
onderzoeksvaardigheden leren en uiteindelijk ook zelf onderzoek zullen doen. Ze zullen analy�sch en 
kri�sch moeten nadenken. De groep 6 C  is gestart met het thema De wereld. Hierin worden 
natuurkundige, maar ook sociale onderwerpen behandeld en zal er kwalita�ef onderzoek gedaan 
worden. Op dinsdag krijgen beide groepen ook Spaans.  
 
TSO - tussenschoolse opvang 
Vanaf de zomer is op De Weidevogel de tussenschoolse opvang (TSO) anders ingericht. De leerlingen 
spelen tussen 12.00 en 12.30 uur tegelijk buiten onder toezicht van personeel van school. In eerdere 
schooljaren was een derde par�j verantwoordelijk voor de TSO, echter dit ging niet al�jd naar 
tevredenheid van ouders, leerkrachten en leerlingen. 
 
Wij merken de eerste weken van het schooljaar dat een groot deel van de leerlingen toch behoe�e 
hee� aan een ac�viteit. Hiervoor hebben wij S�ch�ng Wijsneus aan De Weidevogel verbonden. Zij 
zullen na de herfstvakan�e dagelijks een ac�viteit organiseren. Deze workshops van een half uur 
kunnen bijvoorbeeld bestaan uit Yoga, Sporten, Dans of Theater. Deelname voor leerlingen is 
vrijblijvend.  
 
Indien dit extra aanbod succesvol blijkt zal dit gecon�nueerd worden en eventueel gekeken worden 
naar uitbreiding van de ac�viteiten. 
 
 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1uYBYX9vCkh8L3-Au2w7g5A7XN0FCY8hsHFT0jfHGkdo/edit?usp=sharing


 

 
 
 
 
 
ICT 
Alle leerlingen vanaf groep vier hebben een eigen Chromebook in bruikleen. Zij zijn zelf 
verantwoordelijk voor wat er met hun device gebeurt. Mocht er onverhoopt verwijtbare schade 
ontstaan zult u dit van de groepsleerkracht horen. School zal zorgen voor een vervangend device 
zodat uw zoon/dochter wel gewoon kan blijven werken met bijvoorbeeld Snappet. Het kapo�e 
device zal opgestuurd worden ter repara�e waarna u een schrijven ontvangt waarin de school u 
aansprakelijk stelt. De kosten van de repara�e kunt u zodoende op uw aansprakelijkheidsverzekering 
verhalen. 
 
Voor de onderbouw zijn vanaf dit schooljaar ook meer devices beschikbaar. De kleutergroepen 
hebben de beschikking over twee Ipads en twee Chromebooks per klas en groep drie over twee 
Ipads en meerdere Chromebooks. De devices kunnen worden ingezet bij het zelfstandig werken. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdluis 
Wij vragen u geregeld zelf uw kind te controleren op neten en luizen. Indien wij 
constateren dat uw kind toch last hee� van neten en levende luizen dan zullen 
wij contact met u opnemen. Wanneer u in de gelegenheid bent dan zou het fijn 
zijn om uw kind op te halen en thuis te behandelen. Hoe eerder hoe beter. De 
ouders van de betreffende groep zullen via digiduif een bericht ontvangen dat er 
hoofdluis in de klas is geconstateerd. Eveneens met het verzoek de kinderen 
grondig te inspecteren op hoofdluis. Voor de behandeling zijn speciale 
luizen/neten kammen en shampoos te koop. Met een goede shampoo doodt u 
de luizen en neten. Het is van belang dat u gedurende 2 weken uw kind goed 
blij� kammen en controleren.  

 
Een �p van een ouder (indien neet & luis-vrij): 
Gebruik Nenuco voor het haar van uw zoon/dochter. Het ruikt lekker en de 
vervelende beestjes schijnen er niet op af te komen.  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Agenda 

oktober 2018         november 2018 

03         start kinderboekenweek 05  GGD onderzoeken 10 jarigen 
      start schoolband v.a. 14.45 uur 

10         ouderpanel 19.30-21.00 12  GGD onderzoeken 10 jarigen 

18         studiedag - kinderen vrij 13 GGD onderzoeken 10 jarigen 

19         studiedag - kinderen vrij 19  GGD onderzoeken 10 jarigen 

22  
t/m 26 Herfstvakan�e 

20  GGD onderzoeken 5 jarigen 

30        nieuwsbrief nr. 2 27  GGD onderzoeken 5 jarigen 

 

 

Bericht namens derden: 

Schaatsles voor uw kind 
Over ongeveer een maand gaan de ijsbanen weer open en begint het nieuwe schaatsseizoen. 
Als enige Waterlandse schaatsvereniging willen wij de kinderen uit Waterland graag de 
mogelijkheid bieden om schaatslessen te volgen zodat zij op (eventueel) natuurijs meteen goed 
beslagen ten ijs komen. 
Klik hier voor informatie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/b/AICTVbnxVxqNns7wmNP5ZqRRP2lIqA-e6Qp67zlUZW5wI--fH_zw/u/0/?ui=2&ik=cdc9122477&view=att&th=165e2c51f9b1a6f7&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw


 

 

 

 

Activiteitenclub De Overhaal 

 
De Overhaal is een naschoolse activiteitenclub die 20 jaar geleden is opgericht 
door Waterlandse ouders die een plek zochten waar hun kinderen na school 
konden samenkomen en spelen. 

 

Aanvankelijk hielden de ouders bij toerbeurt toezicht op de kinderen. 

Inmiddels is De Overhaal uitgegroeid tot een activiteitenclub waar kinderen na 
schooltijd kunnen spelen, sporten en knutselen onder het toeziend oog van 
ervaren leidsters. 

 

De Overhaal is gevestigd op het terrein van voetbalclub DRC aan de 
Durgerdammerdijk 76. Wij zijn geopend op maandag-, dinsdag- en 
donderdagmiddag van 14.30 tot 18.00. Na de zomervakantie hebben wij nog 
enkele plekken vrij. Heb je interesse? stuur een mail naar: 

 

deoverhaal@gmail.nl   of  jokegeuze@hotmail.com 
 

 
NOORDJES ACTIVITEITEN NIEUWS 

 

Dagelijkse taalondersteuning & creatieve ontwikkeling 

Bij Noordjes Schrijflab in Kazerne Z kun je na schooltijd aan de slag met 
taalondersteuning en creativiteit. Er zijn meerdere begeleiders aanwezig die jou 
daarbij helpen. Momenteel werken we alweer hard aan een tweede editie van onze 
eigen Noordjes krant. Kom je meeschrijven? 

 

Wanneer? 

Iedere maandag t/m donderdag van 14.30-17.00 uur. 

 
Praatjes & Plaatjes 
Twee woensdagen in de maand is er Praatjes & Plaatjes bij Noordje! Samen met echte 
schrijvers of illustratoren schrijf je verhalen en maak je tekeningen.  

 

Wanneer?  

Op de volgende woensdagen van 15.30-17.00 uur: 26/9, 10/10, 31/10, 14/11, 28/11, 
12/12. 

  

 

 

 

mailto:deoverhaal@gmail.nl


 

 

 
 
 
Noordje naar het Museum 
Noordje gaat ook in het najaar weer naar het Museum! Op een aantal zaterdagen gaan we op 
onderzoek langs beroemde musea in Amsterdam om allerlei geheime weetjes te ontdekken. 
Alle bezoekjes worden afgesloten met een creatieve workshop in Kazerne Z door beeldend 
kunstenaars en schrijvers. Ook maken we een gezellige museumblog met daarop tutorials 
van jullie zelfgemaakte kunstwerken en leuke weetjes over de musea. 

 

Wanneer?  

Op de volgende zaterdagen van 10.00-15.00 uur; 
6 oktober 2018: Joods Kindermuseum / 
3 november 2018: Museum het Schip 
1 december 2018: Tropenmuseum / 15 december 2018: Huis Marseille  
 
Noordjes Kunstacademie 

Houd jij van tekenen, schilderen en kunst? Wil je graag leren hoe je een 3D-tekening maakt, 
de mooiste kleuren mengt en wil je werken op een echte schildersezel? Geef je dan snel op 
voor Noordjes Kunstacademie! Net zoals op een echte kunstacademie leer je in 15 lessen van 
1,5 uur allerlei ambachtelijke teken- en printtechnieken en experimenteer je met 
verschillende materialen. Je krijgt een kijkje in de  kunstgeschiedenis en leert trucjes die de 
grote meesters ook gebruiken. Tijdens de Academie ga je op pad om inspiratie op te doen in 
de omgeving of kijken we bij andere kunstenaars. Uiteindelijk werken we toe naar een 
expositie waarin jouw studies en kunstwerken echt worden tentoongesteld! De lessen en 
opdrachten zijn goed te volgen voor beginners en bevatten tegelijkertijd genoeg uitdaging 
voor gevorderde kinderen. 

Wanneer?  

Op de volgende vrijdagen van 15.30-17.00 uur; 
Oktober 2018: 5, 12, 19 
November 2018: 2, 9, 16, 23, 30 
December 2018: 7, 14 
 
Januari 2019:  4, 11, 18, 25 
Februari 2019: 1 (eindpresentatie) 
Extra uitstapje: zaterdag 13 oktober 2018 naar Ferrotopia op NDSM-werf 

 

Wil je meer informatie over deze activiteiten of wil je je inschrijven, neem dan contact 
met ons op via  meedoen@noordje.nl  of 020-6328236. 

 

 

 

 

 


