Nummer 9

Voor in uw agenda
Vrijdag 07 juli
Inloopochtend
Donderdag 13 juli
Snuffeluurtje in nieuwe klas
Vrijdag 14 juli
Kinderen 12.00u uit
Zomerfeest 17.00u
Maandag 17 juli
Groep 2 t / m 7 zomer rapport mee
Dinsdag 18 juli
Afscheid groep 8 – Musical
Groep 8 rapport mee
Woensdag 19 juli
8.45u Zing Zo concert
Afscheid Groep 2
Vrijdag 21 juli
12.00u Zomervakantie
Tot en met zondag 03 september

Juli 2017

Beste ouders,
Alle vossen zijn gevonden, het plein is klaar, de CITO
toetsen zijn afgenomen en ingevoerd, de rapporten zijn
ingevuld en de formatie is afgerond. Nu ook juf Olga
een baan heeft gevonden in haar woonplaats, mochten
we werven voor een leerkracht voor groep 6. En die
hebben we gevonden in twee personen. Mireille
Hoffman gaat vier dagen werken en Mark Koenders
gaat 1 dag voor de groep staan. We heten ze van harte
welkom in ons team. Verderop in deze nieuwsbrief
meer over de formatie.
Wat een mooi feestje was de opening van het nieuwe
schoolplein. Zo fijn dat er zoveel ouders waren. De
kinderen hebben goed gezongen en ze vertellen ons
elke dag hoe blij ze zijn met hun nieuwe plein. Ik heb
echter wel een nachtje wakker gelegen van het feit dat
ik Derek de Broekert, van de Stichting ‘Vrienden van de
Openluchtschool’ vergeten ben te noemen in mijn
woord van dank. Dus hulde aan Derek, die mij op de
achtergrond enorm gesteund heeft in dit hele proces.
En nu nog twee weken en dan is het vakantie. Gelukkig
zien we elkaar nog veel op de feestjes en happenings
die er aan komen. Denk hierbij aan het zomerfeest en
het ZING ZO optreden op het plein. We maken er nog
twee mooie weken van!
Namens het team,
Maud Nelissen (directeur)

Nieuwe leerkracht groep 8
Ik ben Shelly O'Day, geboren in Long Beach,
Californië. Op het universiteit in San Jose heb ik
muziek en Engelse literatuur gestudeerd.
Op mijn 25e verhuisde ik naar Nederland. Ik
ontmoette Hans op de tennisbaan en besloot in
Nederland te blijven.
Zestien jaar geleden heb ik me om laten
scholen en ben toen juf geworden.
Muziek, schaatsen en lezen zijn mijn hobby's.
Ik hou van les geven in groep 8: kamp, de
musical, toekomstdromen, knallen voor de
eindtoets en de gezelligheid.
Ik verheug me al op volgend jaar.

………………………………….
Nieuwe leerkracht groep 6
Langs deze weg stel ik me graag even voor.
Mijn naam is Mireille Hoffman, ik ben 49 jaar
en ik woon in Amstelveen. Ik heb twee zoons,
van 19 en 16 jaar. Ooit begonnen als
archeoloog, maar toen mijn eigen kinderen
naar school gingen heb ik de overstap gemaakt
naar het basisonderwijs. Dat is een juiste
beslissing gebleken, want ik sta nog steeds met
veel plezier voor de groep. Ik ben er van
overtuigd dat ieder kind talenten heeft, die het
kan ontwikkelen wanneer de juiste
leeromgeving geboden wordt. Op die manier
kan ieder kind laten zien wat voor moois het
allemaal in zich heeft. Ik zie veel mogelijkheden
op deze mooie, bijzondere school en verheug
erop het komend schooljaar hier te mogen
komen werken!

Opening Schoolplein

‘’Openlucht open toernooi’’
Na regen komt zonneschijn: €3200 voor het
schoolplein na Openlucht Open 2017
Een ‘concurrerend’ golftoernooi en regen
die met bakken uit de hemel kwam; het
beloofde geen goede start voor het 15e
Openlucht Open golftoernooi. Toch wisten
tientallen ouders van de Eerste én Tweede
Openluchtscholen – meer of minder
waterdicht gekleed – de weg te vinden naar
Burggolf in Purmerend. Met een schuine
blik op buienradar.nl werden alle starttijden
45 minuten verplaatst. Perfecte timing,
want alle ‘flights’ startten met de zon in het
gezicht. Het werd een perfecte golf dag met
de bijbehorende gezellige borrel na afloop.

Winst bij de heren naar Tweede Openluchtschool,
alle damesprijzen naar Eerste Openluchtschool.
Enig smetje op de dag was dat de beker dit jaar voor
het eerst niet in handen van de Eerste
Openluchtschool is gebleven. Serge van de Ven,
golfvader van de Tweede Openluchtschool, ging er
met de hoofdprijs vandoor. Dat moeten we volgend
jaar niet weer laten gebeuren! Opsteker was dat
Gert-Jan Nieuwenhuijs, die na dit jaar na zeven jaar
afscheid neemt als voorzitter van de Golfvaders, de
‘longest drive’ wist te noteren. Cathy [x] van de
Eerste Openluchtschool deed het nog beter.
Wij kijken nu al uit naar de volgende editie. Graag tot
volgend jaar bij de Openlucht Open 2018.

………………………………….
Sportdag groep 7

Buiten spelen voor buiten spelen
Zoals altijd waren veel ouders bereid om de
dag te sponsoren met hun bedrijf. Dat
leidde tot een totaalbedrag van EUR 3200
aan sponsoring voor de Eerste
Openluchtschool. Het bedrag zal worden
besteed aan een stenen tafeltennistafel én
voetbaltafel voor op het schoolplein. Maud:
“Echt supertof dat de golfvaders dit weer
voor elkaar hebben kunnen krijgen. Als we
de afgelopen jaren bij elkaar optellen, dan
hebben ze zo’n beetje de herinrichting van
het hele schoolplein verzorgd!”

Donderdag 22 juni had groep 7 de sportdag met veel
andere scholen uit Amsterdam. Ze hebben onwijs goed
hun best gedaan en zijn met veel prijzen naar huis
gegaan!

Zing-Zo concert 2017
Beste ouders,
Woensdag 19 juli is het zover. Dan staat groep 1 t/m
groep 7 op ons nieuwe schoolplein en geven ze een
muzikaal optreden. Het afgelopen jaar hebben zij
muziekles gehad van onze muziekdocent Maartje
Stuulen. Het belooft een divers optreden te worden
met liedjes uit Marokko en China tot Doe Maar en
Bob Marley, zelfs leerlingen die met drumstokken op
emmers spelen. Komt dat zien en horen
op woensdag 19 juli van 8.45-9.30 uur. Dresscode:
zomers wit!

Waterspektakel 2017!
Donderdag middag 22 juni was het weer tijd
voor het waterspektakel. Alle
zwembroeken, badpakken en waterpistolen
werden uit de kast gehaald om er een
kletsnatte middag van te maken.

Formatie 2017-2018
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1-2 A

Bregje van Asma

Bregje van Asma

Bregje van Asma

Bregje van Asma

Dunja Rolman Siebeler

1-2 B

Dunja Rolman –
Siebeler

Dunja – Rolman Siebeler

Ingrid Stroosnijder

Ingrid Stroosnijder

Ingrid Stroosnijder

1-2 C

Annekee Koksma

Annekee Koksma

Annekee Koksma

Paula Christensen

Paula Christensen

3
4

Irene Bar Westgeest
Ellie Schreuder

Irene Bar Westgeest
Ellie Schreuder

Marion van der
Moolen
Ellie Schreuder of
Carla Tramontin

Marion van der
Moolen
Carla Tramontin

Irene Bar –
Westgeest
Carla Tramontin

5

Ilse Tol

Ilse Tol

Ilse Tol

Ilse Tol

Ilse Tol

6

Mireille Hoffman

Mireille Hoffman

Mireille Hoffman

Mireille Hoffman

Mireille Hoffman

7

Jillis Slingerland

Joep Wessing

Joep Wessing

Joep Wessing

Joep Wessing

8

Shelly O-Day

Shelly O-Day

Shelly O-Day

Shelly O-Day

Jillis Slingerland

Intern Begeleider:
Gymnastiek:
Onderwijsassistentes:
Conciërge:
Adminstratie:
Begeleidingsklas:
Directie:

Gina Pizzuti
Suzanne Westerbeek
Amy Marselje en Muriël Waanders
Harrie Bos
Muriël Waanders en Marjolein Leijdekker
Wouter Segers
Maud Nelissen

