SCHOOLJAAR 2017-2018
Agenda

Nummer 11

Maandag 4 september
8.15u Schoolontbijt

Beste ouders,

Maandag 18 september
Info avond 5 en 6.
Tijd: 19.30 - 20.30 uur

Dit is dan echt de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Met
nog een enkele terugblik. Bijvoorbeeld op het gezellige
zomerfeest, het ZingZo-concert en het afscheid van
groep 8.

Dinsdag 19 september
Info avond 1-2, 7 en 8.
Tijd: 19.30 - 20.30 uur
Donderdag 21 september
Info avond 3 en 4.
Tijd: 19.30-20.30 uur
Vrijdag 22 september
Inloopochtend
Donderdag 28 september
Schoolreisje
Groep 1-2 rond 15.00 uur terug
Groep 3 t/m 8 om 17.30 uur terug

20 juli 2017

Maar deze nieuwsbrief is vooral een doorkijk naar
volgend schooljaar. Het vakantierooster, het
gymrooster, het rooster van de naschoolse activiteiten
en een overzicht van de eerste belangrijke activiteiten
in de agenda in de linker kolom. We wensen jullie
allemaal een hele fijne zomervakantie toe en tot 4
september bij het schoolontbijt!
Namens het team,
Maud Nelissen (directeur)

Het gymrooster 2017-2018
Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

8.30-9.30

groep 8a

groep 7a

groep 4a

groep 3a

9.30-10.30

groep 8b

groep 7b

groep 4b

groep 3b

11.00-12.00

groep 7a/b

groep 8a/b

groep 3a/b

groep 4a/b

12.45-13.45 groep 6a/b

groep 6a

groep 5a

13.00-15.00:
Projectmiddag

13.45-14.45 groep 5a/b

groep 6b

groep 5b

…….........................................................................................
Naschoolse activiteiten
We starten ook komend schooljaar de activiteiten in de derde week van het schooljaar, dat is de week van
maandag 18 september. De lessen kosten € 8,50 per uur en u meldt uw kind(-eren) aan voor minimaal een half
jaar (t/m de voorjaarsvakantie) of voor een blok indien dit wordt aangeboden. Aanmelden gaat dit jaar wederom
via de website, waar de webwinkel van de NSA open gaat op vrijdag 8 september om 15:00 uur. U kunt dan via
de website met Ideal betalen voor het eerste half jaar. Betalen = aanmelden en er wordt geen restitutie verleend.
We hanteren het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt.’ Als een activiteit is ‘uitverkocht’, zult u merken
dat u zich niet meer kunt aanmelden voor de betreffende activiteit. De webwinkel is al wel te bekijken:
http://www.openluchtschool1.nl/naschoolse-activiteiten
Kinderen die de laatste periode deel hebben genomen aan Judo hebben dit jaar voorrang. Dit om de doorgaande
ontwikkeling te bevorderen en te behouden. Zij hebben zich al middels een voorinschrijving kunnen inschrijven.
De contactpersoon voor de NSA is juf Suzanne, bereikbaar via s.schipper@openluchtschool1.nl
Maandag
Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Vrijdag

Gymzaal
Toneel 4-5
15.00-16.00
Voetbal 4-6
15.00-16.00
-----------------------------Kickboksen 4-7
16.00-17.00
Voetbal 3-4
12.30-13.30
-----------------------------Voetbal 1-2
13.30-14.30
Circus 1-3
15.00-16.00
Toneel 6-8
15.00-16.00

Speelzaal
Theaterdans 2-3 15.0016.00
Judo 4 en hoger
15.00-16.00

Mediatheek
Programmeren 6-8 15.0016.00
Knutselen 3-4
15.00-16.30

Theaterdans 1
12.30-13.30

Breakdance 6-8
15.00-16.00
Judo 3-4
12.15-13.15
---------------------------Judo 2-3
13.15-14.00
---------------------------Judo 1-2
14.15-15.00
---------------------------Judo 1-4
15.00-16.00

Tevens biedt Circus Blixem op donderdagmiddag van 16.00 - 17.00 uur een weerbaarheidstraining 'Rots en Water
d.m.v. circus' aan. Begin september zullen zij hier meer informatie over geven.

Afwezigheid en melding van ziekte
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden
niet naar school kan komen, willen we dit graag
van u weten. Wilt u dit, tussen 8:10 en 8:25 uur,
telefonisch doorgeven? We willen ook graag weten
om welke ziekte het gaat; dit in verband met
eventueel besmettingsgevaar.

...............................................
Gezonde voeding
Alle leerlingen op de 1e Openluchtschool blijven in
principe over. We vinden het belangrijk dat ze
gezond eten. Wilt u hier rekening mee houden
wanneer u de trommeltjes vult. In de ochtend is er
ook een moment voor fruit en een drankje. Fijn als
de traktaties bij verjaardagen ook zo gezond
mogelijk zijn.

................................................
Nieuwe leerlingen
Naast de vierjarigen die elk jaar instromen hebben
we komend schooljaar ook een aantal nieuwe
leerlingen die zijinstromen van een andere school.
We vullen jaarlijks de groepen aan tot 30
leerlingen om financieel gezond te kunnen blijven
functioneren. We willen de volgende kinderen een
warm welkom heten:
In groep A: Julia, Hugo, Fenna, Chris, Anna-Maria
In groep B: Willem, Rafaël, Max, Liv,
In groep C: Nicholas, Tjalling, Jill, Ella, Driss
In groep 3:
Henry, Felix
In groep 4:
Philine, Alessandra
In groep 7:
Chris, Willem
We hopen dat ze een fantastische tijd op de
1e Openluchtschool tegemoet gaan

Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

21-10-2017
23-12-2017
24-02-2018
30-03-2018
27-04-2018
21-05-2018
21-07-2018

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

29-10-2017
07-01-2018
04-03-2018
02-04-2018
13-05-2018

t/m 02-09-2018

NB: 30-10, 8-11, 23-2, 18-5 en 2-7 zijn studiedagen
en zijn de kinderen dus vrij.

................................................
Opvang tijdens studiedagen
Oya’s vangt kinderen op tijdens studiedagen voor
€25 per dag per kind. Meer info: www.oyas.nl /
info@oyas.nl

................................................
Op tijd op school komen:
Nieuw beleid 3-6-9
Helaas komen er elke dag leerlingen te laat op
school. Dat is niet alleen vervelend voor de
kinderen maar ook voor de leerkracht. Zoals u
weet starten we in alle groepen om stipt 8.30u
met lezen. Tijdens dit lezen is er dagelijks speciale
aandacht voor wisselende groepjes kinderen. Een
kind dat te laat komt verstoort de rust in de klas
en mist wellicht een stukje extra leesbegeleiding.
Op onze school is uw kind op tijd wanneer het om
8.25u op het schoolplein is. Dat is het moment dat
de bel gaat en de kinderen van de groepen 3 tot
en met 8 in de rij gaan staan. Als de rij van de klas
van uw kind naar binnen is en uw kind stond er
niet op tijd in, dan is uw kind te laat en maken we
daar een notitie van. Na drie keer te laat komen
zullen we u informeren. Bij zes keer te laat komen
zullen we u uitnodigen voor een gesprek en bij
negen keer te laat komen zullen we een melding
doen bij de leerplichtambtenaar. Na drie jaar van
meer of minder liefdevol toespreken van ouders
en leerlingen zien we ons genoodzaakt om de
teugels met ingang van september strakker aan te
trekken. DUS: KOM IN SCHOOLJAAR 2017-2018
ELKE DAG OP TIJD NAAR SCHOOL!

Interne communicatie

Afscheid groep 8

De nieuwe klassenouders krijgen aan het begin
van het schooljaar via school een format met de
meeste gegevens van de ouders van de groep.
Ze kunnen die gegevens aanvullen met de
gewenste informatie.
E-mail- en adreswijzingen graag op tijd
doorgeven aan de administratie!

Dinsdag 18 juli was het de afscheidsavond van
groep 8. Alle juffen en meesters waren
uitgenodigd voor het diner achter de school.
Om half 8 mochten we gaan genieten van de
musical. Wat kunnen deze kinderen goed
acteren en zingen. Ze straalden allemaal!

..............................................
Het zomerfeest
Vrijdag 14 juli was het zomerfeest. Het thema
was Glitter en Glamour en wat hebben veel
ouders en kinderen daar gehoor aan gegeven.
Dat maakte het feest extra leuk! Dat het E-team
flink aan het knutselen is geweest was goed te
zien aan de prachtige discoballen die aan de
balkons hingen. Ook de sterren die de Walk of
Fame vormden waren een product van het Eteam in samenwerking met de klassen. Ik wil
het E-team en alle andere ouders die zich deze
avond hebben ingezet, heel erg bedanken voor
hun grote inzet tijdens dit zeer gezellige
zomerfeest.

.............................................
Zing-Zo 2017
Woensdag 19 juli was ons jaarlijks Zing-Zo
concert. Alle kinderen waren gekleed in het wit,
het zag er heel mooi uit en wat hebben de
kinderen goed gezongen onder leiding van onze
muziek juf Maartje!

Lieve groep 8, we gaan jullie missen.
We wensen jullie veel plezier op jullie nieuwe
school. Kom nog eens langs!

.............................................
Even voorstellen
Wouter Segers. 34 jaar. Purmerend.
Sportgierig (tennis, hardlopen, wielrennen,
zeilen) en leesgierig. Kersverse papa van een
dochter :D! Tot augustus 2017 werkte ik resp.
als civiel ingenieur, hydroloog en projectleider
vernieuwend onderzoek. Zes jaar geleden ben
ik mijn hart gaan volgen binnen het
basisonderwijs. Sinds twee jaar sta ik voor de
klas, momenteel in twee groepen bij de Day a
Week School Amsterdam en dus op de 1e
Openluchtschool. Bij mij in de klas bied ik
ruimte aan denken, voelen (ups en downs),
(zelf)reflectie, proberen, ontdekken,
leerstrategieën, complexiteit, uitdagingen
overwinnen en van dit alles bewust worden.
Naar binnen leren kijken levert vaak een
prachtig groeiproces op. Verbinding met
anderen ook. Ik bied kinderen hiervoor
leerruimte. Ik maak me graag sterk om samen
met kinderen, ouders en mijn collega’s
kinderen vleugels te geven.

Even voorstellen

Even voorstellen

Mag ik me even voorstellen?

Ik ben Gina Pizzuti, geboren en getogen in
Amsterdam, dochter van een Italiaanse vader en
Nederlandse moeder. Sinds 2012 woon ik in
Amstelveen, samen met mijn vriend en onze kat.
Regelmatig komt de zoon van mijn vriend langs, hij
is 12 jaar. Ik kan enorm genieten van momenten
met familie en vrienden, van koken, de natuur, zon
en zee, grappige opmerkingen van kinderen en
zien hoe kinderen stappen maken in hun
ontwikkeling. Na ruim 17 jaar gewerkt te hebben
als leerkracht en 7 jaar als intern begeleider heb ik
vorig jaar een uitstapje gemaakt als
accountmanager bij een
onderwijsdetacheringsbureau. Ik kwam erachter
dat ik het werken op een school met een team en
kinderen miste. In januari ben ik weer als intern
begeleider aan de slag gegaan. Enthousiast en
benieuwd kijk ik uit naar komend schooljaar. Graag
draag ik mijn steentje bij aan een fijne en leerzame
tijd voor de kinderen op deze school. Op een
bijzondere plek met een bijzonder schoolgebouw.
Ci vediamo a settembre, we zien elkaar in
september.

Mijn naam is Mark Koenders, ik zal na de vakantie
op de maandagen als leerkracht in groep 6 staan.
Ik heb gewerkt als boekhouder, medewerker
boekhandel en huisman. In 2012 ben ik begonnen
als leerkracht in het basisonderwijs. Een keuze
waar ik blij mee ben. Het begeleiden van de
ontwikkeling van een groep kinderen is elke dag
weer een interessante en leuke puzzel.
Na een aantal jaren invalwerk op veel
verschillende scholen in Utrecht en omstreken en
Amsterdam ben ik nu aanbeland bij de 1e
Openluchtschool. Dat komt goed uit want begin dit
jaar ben ik met mijn vrouw Ellen en zoon Roel (20)
,hond en kat verhuisd naar Amsterdam-Zuid.
Vakken als aardrijkskunde en geschiedenis maar
vooral natuur en techniek geef ik het liefst. Ik
verheug me erop om één van deze vakken op
maandag aan groep 6 te geven.
Als ik niet aan het werk ben loop ik in het bos met
de hond, of sta ik tussen de bloemen in mijn
volkstuin.

Formatie komend schooljaar

Bregje van Asma
b.vanasma@openluchtschool1.nl

Groep 1/2A

Ma t/m do

Ingrid Stroosnijder
i.stroosnijder@openluchtschool1.nl

Groep 1/2B

Wo/do/vrij

Dunja Rolman
d.rolman@openluchtschool1.nl

Groep 1/2B
Groep 1/2 A

Ma/di
Vrij

Annekee Koksma
a.koksma@openluchtschool1.nl

Groep 1/2C

Ma/di/wo

Paula Christensen
p.christensen@openluchtschool1.nl

Groep 1/2C

Do/vrij

Irene Bar - Westgeest
i.westgeest@openluchtschool1.nl

Groep 3

Ma/di/vrij

Marion van der Moolen
m.vandermoolen@openluchtschool1.nl

Groep 3

Wo/do

Ellie Schreuder
e.schreuder@openluchtschool1.nl

Groep 4

Ma/do/wo

Carla Tramontin
c.tramontin@openluchtschool1.nl

Groep 4

Ma/di/wo

Ilse Tol
i.tol@openluchtschool1.nl

Groep 5

Ma t/m vr

Mark Koenders
m.koenders@openluchtschool1.nl

Groep 6

Ma

Mireille Hoffman
m.hoffman@openluchtschool1.nl

Groep 6

Di t/m vrij

Joep Wessing
j.wessing@openluchtschool1.nl

Groep 7

Di t/m vr

Jillis Slingerland
j.slingerland@openluchtschool1.nl

Groep 7
Groep 8

Ma
Vrij (tot kerst)

Barbara van Broekhuizen is met verlof
b.vanbroekhuizen@openluchtschool1.nl

Groep 8
Groep 1/2 A

Vrij (Vanaf jan ’18)
Ma (Vanaf jan ’18)

Shelly O’Day
s.oday@openluchtschool1.nl

Groep 8

Ma t/m do

Suzanne Westerbeek - Schipper
s.schipper@openluchtschool1.nl

Gymnastiek /
Coördinator NSA

Ma/di/do/vrij

Wouter Segers
w.segers@openluchtschool1.nl

Leerkracht
Begeleidingsklas

Vrij

Amy Gozeling - Marselje
a.marselje@openluchtschool1.nl

Onderwijsassistent

Ma/di/do/vrij

Muriel Waanders
m.waanders@openluchtschool1.nl

Onderwijsassistent /
Administratie / ICT

Ma t/m vr

Marjolein Leijdekker
m.leijdekker@openluchtschool1.nl

Administratie /
Coördinator
Tussenschoolse
Opvang

Ma-, di-, do-, vr-ochtend

Harrie Bos
h.bos@openluchtschool1.nl

Conciërge

Ma t/m vr

Gina Pizzuti
g.pizzuti@openluchtschool1.nl

Intern Begeleider

Di t/m vrij

Maud Nelissen
m.nelissen@openluchtschool1.nl

Directeur

Ma t/m vr

