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NIEUWSBRIEF februari 2023 

 
 
Belangrijke data tot en met vrijdag 10 maart: 
 
Maandag 13 februari Groepen 6: Schooltuin binnenles 

Dinsdag 14 februari Vindplaatsraad vergadering 

 

Woensdag 15 februari Koffie inloop tot 09:30 uur om geld in te 

zamelen voor de getroffenen van de aardbeving 

in Syrië en Turkije 

Vrijdag 17 februari Open ochtend met rondleiding voor 

belangstellende ouders die nog een 

kinderdagverblijf, voorschool of basisschool 

zoeken. Start 09:30 uur. Geef het door! 
 

Woensdag 22 februari Groep 6/7 en 7: Discussiëren kun je leren 

(DKJL) lessen 

Donderdag 23 februari Rapporten worden meegegeven 

Vrijdag 24 februari Studiedag leerkrachten 

De leerlingen van de basisschool groepen zijn 

vrij 

Zaterdag 25 februari t/m zondag 

5 maart 

Voorjaarsvakantie 

De leerlingen van de bassischoolgroepen en de 

voorschool groepen zijn vrij 

 

Maandag 6 maart t/m vrijdag 10 

maart 

Rapportgesprekken (rapporten weer mee terug 

nemen naar school!) 

Woensdag 8 maart Groep 6/7 en 7: Discussiëren kun je leren 

(DKJL) lessen 

Vrijdag 10 maart Nieuwkomersgroepen geven concert in 

zorgcentrum De Boeg 
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Voorwoord van de directie 
Zoals u weet heeft zich in Turkije en Syrië een ramp voltrokken waarbij vele slachtoffers zijn 

gevallen. Misschien ook familieleden, vrienden en/of bekenden van kinderen en ouders van 

de Vindplaats en uit de buurt. Het is hartverwarmend om te ervaren dat zowel ouders als 

kinderen bijdragen aan hulp voor de slachtoffers. Komende woensdagochtend 15 februari is 

er tot 09:30 uur een koffie inloop. U bent dan van harte welkom om koffie te komen drinken 

en daarmee een bijdrage te leveren aan de hulp voor de slachtoffers. 

Direct na de voorjaarsvakantie starten de rapportgesprekken. Uiterlijk donderdag 23 februari 

krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis en bij het rapportgesprek in de week van 6 

maart neemt u het rapport weer mee terug. U ontvangt hierover later nog een extra bericht. 

Inmiddels hebben we weer nieuwe collega's erbij, namelijk: Juf Liedeke Härschnitz op 

donderdag en vrijdag ter ondersteuning van de middenbouw en Monique Huguenin (moeder 

van Tremé en Rubain) als coördinator van de naschoolse activiteiten en evenementen in de 

Vindplaats. Juf Monique van Akkeren moet binnenkort geopereerd worden en daarna weer 

revalideren. De verwachting en hoop is dat zij in de loop van mei weer langzamerhand 

terugkomt. 

Nu de dagen weer wat langer worden en de kinderen meer en langer buiten kunnen spelen, 

ervaren we hoe fijn het is in en om het nieuwe gebouw. Wij kunnen niet wachten tot het lente 

wordt om nog meer te genieten van het Karel Doormanplein. 

 

Aangepast lunchmenu  

Na een opstartperiode voor wat betreft het lunchaanbod voor de leerlingen zien we dat alles 

nu steeds beter gaat lopen. Met dank natuurlijk ook aan alle lunchvrijwilligers. Een mooi 

moment daarom om te gaan starten met een aanpassing van het lunchmenu en zo elke 

week te zorgen voor wat meer variatie. 

Zo krijgen de kinderen volgende week bijvoorbeeld 

ook een keer een tosti, een vegetarische 

groentesoep of een hardgekookt eitje naast het 

standaard brood en beleg en de groenten. En de 

week daarop krijgen ze dan een paar dagen weer 

iets anders erbij. Ook willen we over een paar weken starten met een 

warme maaltijd één keer per week. Na een week of zes zullen we dit 

extra aanbod evalueren en waar nodig verder aanpassen. 

Heeft u nog vragen over de lunch op school? Spreek dan de directie even aan in de ochtend 

als u uw kind naar school brengt of stuur een mailtje naar Jolanda Buitenhuis via 

j.buitenhuis@vindplaats.amsterdam 

 

Thematisch werken 
Elk schooljaar gaan we voortaan met vier grote schoolbrede thema's werken in de groepen. 

De middenbouwgroepen zijn hier als eerste mee gestart en zijn bezig met het thema 

techniek/uitvinden. De kleutergroepen werken ook al met dit thema en leggen de focus 

daarbij op 'bouwen’. Hieronder een verslag uit een schrijfopdracht van een aantal leerlingen 

van groep 5/6B van juf Elly rond het thematisch werken in hun groep: 

 

 

mailto:j.buitenhuis@vindplaats.amsterdam
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De Uit-Vindplaats 

Álles is door de MENS uitgevonden 

Of toch niet????????????? 

Wij hebben het, in de groep, over uitvindingen! 

Wij hebben ontdekt dat bijna alles een uitvinding is. 

Bijvoorbeeld onze schoensluitingen: 

Klittenband, knopen, rits, magneet 

En dat bijna al die en andere ideeën uit de natuur 

afkomstig zijn, bijvoorbeeld: 

Klittenband, camouflage, klokken (zon), elastiek 

(rubber), papier, vliegtuigen, vuur, plug (angel van de bij) 

We hebben veel ontdekt over magneten! 

Uitvindingsgroeten van groep 5/6B 

         

 

Ouderbijdrage betalen / betalen met stadpas 
Het valt ons op dat helaas nog maar ongeveer de helft van alle ouders van de bassischool 

groepen de vrijwillige ouderbijdrage heeft betaald. We betalen alle schoolreisjes en de 

activiteiten rond het sinterklaas-, kerst- en Suikerfeest uit deze ouderbijdragen. En ook 

rondom sportdagen en voor het eindfeest voor de zomervakantie wordt er vaak een beroep 

gedaan op een bijdrage uit dit ouderfonds. 
Als steeds minder ouders deze ouderbijdrage betalen, kan het de komende schooljaren 

betekenen dat we niet meer genoeg inkomsten krijgen in het ouderfonds. Dit heeft dan als 

gevolg dat we veel van dit soort activiteiten voor de kinderen misschien niet meer kunnen 

gaan organiseren. Fijn dus als u dit wel altijd betaalt. U heeft de afgelopen maanden via 

Parro schoolkassa meermaals een verzoek gekregen deze bijdrage van E 50,- te betalen. In 

dat Parro bericht kunt u op de betaallink klikken en zo via Ideal betalen. 

 

Camouflage dieren 
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Heeft u een laag inkomen en heeft u een stadspas voor uw kind(eren)? Dan kunt u bij Floor 

de streepjescode op de stadspas van uw kind(eren) laten 

scannen en betaalt de gemeente Amsterdam de ouderbijdrage 

daarna aan school. In dat geval hoeft u zelf dus niets te betalen. 

Floor is aanwezig van dinsdag tot en met vrijdag. Ziet u haar niet 

beneden, dan is zij vaak boven in het kantoor te vinden of kunt u 

naar haar vragen en komt zij naar beneden om de pas van uw 

kind te scannen. 

 

Atelier stichting De Resident 
Vanaf deze week gaan we het in het gastatelier een 

klein beetje anders doen. Er zijn wat nieuwe afspraken 

gemaakt voor deelname aan deze naschoolse activiteit 

onder begeleiding van de kunstenaars van ons Atelier. 

Neemt uw kind al geregeld deel aan het Atelier, of zou 

uw kind dat graag willen, leest u dan verder. 

Kunstenaars Naomi en Laura zijn deze week ook in de 

groepen langs geweest om de nieuwe afspraken uit te 

leggen. 

• Atelier is op maandag en dinsdag. 

• Van 15:00 tot 16:30 uur. 

• Iedere maandagochtend hangt er een intekenlijst 

voor de Atelier middagen van die week. De lijst 

hangt bij de deur van het Atelier. 

• Kinderen mogen zich voor 1 middag per week 

opgeven. 

• Kinderen spreken zelf met hun ouders af welke dag ze die week mogen/kunnen 

meedoen. 

• Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het ophalen van de kinderen 

• Vanaf maart zullen we ook op de woensdagmiddag Atelier starten. We houden 

iedereen op de hoogte via de intekenlijst bij de deur van het Atelier. 

• Lukt het je een aantal keer niet om je naam op de lijst te zetten, maar wil je wel heel 

graag eens meedoen, doe dan een briefje in de brievenbus bij het Atelier. En vergeet 

daar natuurlijk niet je naam en groep op te zetten. 

• Bij vragen kunnen ouders ook altijd even langslopen bij het Atelier. 

 

Op tijd aanmelden voor de basisschool groepen van de Vindplaats 

Zorg dat u uw jongere kind op tijd aanmeldt voor de basisschool! De datum waarop het 

voorkeursformulier, dat u via de gemeente Amsterdam ontvangt rond de 3e verjaardag van 

uw kind, uiterlijk ingeleverd moet zijn bij de basisschool van uw eerste keus is: 

- Voor kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2019: 9 maart 2023 

- Voor kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2020: 1 juni 2023 
Aanmelden is nog geen garantie op een plek. Als u uw kind te laat, dus pas na de 

bovengenoemde aanmelddeadline, aanmeldt, kunnen wij sowieso niet altijd meer 

garanderen dat we plek hebben. Meer uitleg over de officiële regels van dit centrale 

toelatingsbeleid voor alle basisscholen in Amsterdam kunt u hier lezen: 

https://www.devindplaats.amsterdam/aanmelden/toelatingsbeleid 

https://www.devindplaats.amsterdam/aanmelden/toelatingsbeleid
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Uitleen verteltassen voortaan elke vrijdagochtend vanuit bibliotheek   
Verteltassen zijn mooie zelfgemaakte tassen met daarin leuke educatieve spelletjes en 

voorleesboeken. De tassen zijn vooral geschikt voor 

de jongere kinderen (t/m leerjaar 4) en voor kinderen 

uit de nieuwkomersgroepen. Deze tassen kunnen 

ouders elke vrijdagochtend komen lenen. En dan 

kunnen ze de tassen thuis 3 weken lang gebruiken. 
Het uitlenen wordt geregeld door 2 hulpouders die 

elke vrijdagochtend in de bibliotheek aanwezig zijn 

tot 09:30 uur. 
En kom ook eens kijken op een donderdagochtend als 

een aantal ouders zelf werken aan het maken en/of 

het herstellen van deze verteltassen. Er worden nog 

meer ouders gezocht die hierbij willen helpen. Dit is 

donderdag in het textiellokaal. Dit lokaal is bij de 

onderbouwbuurt naast groep 3 van juf Mariam op de 

begane grond. 

 

 
Eerder verstuurde nieuwsbrieven van het kindcentrum zijn ook hier terug te lezen:  
https://www.devindplaats.amsterdam/actueel/nieuwsberichten  

https://www.devindplaats.amsterdam/actueel/nieuwsberichten

