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NIEUWSBRIEF januari 2023 

 
 
Belangrijke data tot en met 10 februari: 
Woensdag 18 januari  Open ochtend met rondleiding voor 

belangstellende ouders die nog een 

kinderdagverblijf, voorschool of basisschool 

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

Donderdag 19 januari -Voorstelling in dans/muziekzaal (zie ook info in 

deze nieuwsbrief) 

 

-Schooltandarts aanwezig in gebouw (t/m 3 

februari) 

Vrijdag 20 januari -Groep 8: Dode hoek verkeersles 
 

-Voorstelling in dans/muziekzaal (zie ook info in 

deze nieuwsbrief) 

Maandag 23 januari Groep 6: 1e (binnen)les schooltuinen 

Woensdag 25 januari -Start Nationale Voorleesdagen (zie ook info in 

deze nieuwsbrief) 

Dinsdag 31 januari -Start NSA meidenvoetbal (leerjaar 3-5) 

 

-Start NSA kleuter balsport (leerjaar 1 & 2) 

Donderdag 2 februari -Schoolfotograaf komt fotograferen  

 

-Start NSA meidenvoetbal (leerjaar 6-8) 

Maandag 6 februari -Groep 8: Adviesgesprekken 

 

-Laatste week van gratis EU-schoolfruit. 

 

Voorwoord van de directie 
Allereerst de beste wensen nog voor 2023 namens het gehele team van de Vindplaats. 

We zijn het nieuwe jaar weer fris begonnen. De kinderen hadden er weer echt zin in en, 

ondanks de griepepidemie, was bijna iedereen ook aanwezig. 
Er zijn de afgelopen weken veel veranderingen geweest: Jolanda gaat twee dagen per week 

werken voor de stichting AWBR en is helaas nog maar twee dagen per week (woensdag en 

donderdag) als directielid op de Vindplaats. Lotte van der Straeten is begonnen als directielid 

van de Vindplaats, zij stelt zichzelf in deze nieuwsbrief voor. Juf Esther heeft een andere 
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baan en juf Rianne heeft haar studie weer opgepakt. Daarvoor in de plaats staat juf Mieke op 

maandag en dinsdag samen met juf Mariam in groep 3. Meester Nils is gestart als leerkracht 

in de groepen 5/6: dinsdag in groep 5/6B en op vrijdag in groep 5/6A. Juf Caressa zal van 24 

januari vanwege een medische ingreep een tijdje afwezig zijn. In eerste instantie wordt zij 

vervangen door juf Sila. Kortom weer veel veranderingen. 

Helaas verwachten wij, vanwege het zeer grote lerarentekort in Amsterdam, dat we meer en 

vaker geconfronteerd worden met wisselingen van leerkrachten. We doen ons best om dat te 

voorkomen, maar dat lukt misschien niet altijd. 

We openen over drie weken een klas voor Oekraïense kinderen met extra zorg- en 

ondersteuningsbehoeften. Het gaat om 8 kinderen. Hun huis staat vanaf dan in de ruimte 

van de kinderopvang, direct naast het atelier. 

Deze week is ook in een aantal groepen gestart met het thema Techniek, in de volgende 

nieuwsbrief leest u daar meer over. 

Info naschoolse activiteiten 
Komende week starten we met de techniekwerkplaats. Kinderen die zich aanmelden 

kunnen dinsdag na schooltijd, onder leiding van juf Anoek, hun technische vaardigheden 

ontwikkelen. Er is plek voor 10 kinderen. 

Volgende week vrijdag na schooltijd start ook de textielwerkplaats. Onder leiding van juf 

Marte kunnen de kinderen aan het werk met allerlei textiele werkvormen en, net als bij 

techniek, hun eigen ‘dingen’ maken. Er is plek voor 14 kinderen. 

Voor beide werkplaatsen kunnen kinderen zich komende week inschrijven. De formulieren 

worden volgende week uitgereikt aan de kinderen. Nadat u toestemming hebt gegeven en 

uw kind is ingeloot kunnen ze aan het werk. Bij teveel aanmeldingen wordt er dus geloot. De 

deelname is gratis en niet verplicht. Als u uw kind aanmeldt en uw kind is ingeloot is uw kind, 

net als op school, wel altijd verplicht om te komen. 

Ook starten we, zodra er voldoende inschrijvingen zijn, met de talentenband en het 

talentkoor. Ook dit is gratis, niet verplicht, maar als u uw kind aanmeldt geldt elke week wel 

verplichte aanwezigheid. 

• Woensdagmiddag van 12:30 - 13:30 uur de Talentband (voor leerjaren 5 t/m 8) 

• Maandagmiddag 14:45 - 15:45 uur het Talentkoor (voor leerjaren 3 t/m 5) 

 

Adjunct-directeur Lotte stelt zich voor 
Mijn naam is Lotte van der Straeten en sinds januari 2023 werk ik 

op kindcentrum de Vindplaats als adjunct-directeur. Als adjunct-

directeur ondersteun ik de directeur Gert bij verschillende taken en 

vervang ik hem bij zijn afwezigheid. Van maandag t/m donderdag 

ben ik aanwezig in het kindcentrum. Hiervoor heb ik gewerkt bij 

een kinderdagverblijf van Akros als locatiemanager. Ik ben 

afgestudeerd als onderwijsassistent, jonge kind specialist en als 

leerkracht. Het fijne en belangrijke van mijn werk vind ik dat ik 

samen met mijn collega's een veilige en leerzame plek kan creëren 

voor kinderen waarin zij optimaal kunnen leren en ontwikkelen. 
Als u nog vragen heeft, kom dan gerust naar mij toe. Boven in het kindcentrum zit mijn 

kantoor en ook zult u mij dagelijks beneden zien in de ochtend bij de start van de dag. 

Met vriendelijke groet, Lotte van der Straeten 
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Meester Nils stelt zich voor 

Mijn naam is Nils Swidde en ik sta in 2023 bij De Vindplaats op 

dinsdag in groep 5/6B en op vrijdag in groep 5/6A. Ik heb vóór de 

kerstvakantie al een paar dagen mee mogen lopen met beide 

groepen, dus de kinderen kennen mij al. Ik heb 

Bewegingswetenschappen gestudeerd aan de Vrije Universiteit en 

ik ben altijd werkzaam geweest in het onderwijs in combinatie met 

bewegen en sporten. Ik ben ook werkzaam bij de Hogeschool van 

Amsterdam, waar ik ook voor de klas sta. De combinatie van 

onderwijs geven op zowel het hoger beroepsonderwijs bij de HvA 

als het basisonderwijs bij De Vindplaats vind ik heel uitdagend en 

daar krijg ik heel veel energie van. Ik verheug mij op de 

samenwerking met de kinderen! Tezamen met Juf Caressa en Juf 

Elly gaan we er een fijn resterend schooljaar van maken. 

Sportieve groet, Meester Nils 

 

Voorstelling Streep Wiel Rol 19 en 20 januari 
Volgende week donderdag 19 en vrijdag 20 januari is in 

onze dans/muziekzaal een leuke voorstelling 'Streep Wiel 

Rol' van Stichting de Resident. De stichting van het 

gastatelier in ons gebouw. Meer info over de Resident, zie 

ook: https://www.devindplaats.amsterdam/ons-

kindcentrum/atelier-1  
In Streep Wiel Rol nemen een danser en een muzikant 

iedereen mee op een speelse ontdekkingstocht. Deze 

avontuurlijke voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 2 

jaar en is te zien en werd gemaakt op de Vindplaats (door 

Diede Daalman, gastkunstenaar in het atelier). Wil je 

komen kijken? Dan graag van tevoren even reserveren via: 

streepwielrol@gmail.com . De toegang is gratis. 

De data:  

• Donderdag 19 januari 13:30 uur - Alleen voor de kinderen en de ouders van de 

voorschool peutergroep 

• Donderdag 19 januari 15:00 uur - Vrij toegankelijk na aanmelden (goed om te weten: 

er wordt dan ook gefilmd) 

• Vrijdag 20 januari 11:00 uur - Besloten (alleen voor de kinderen van de groepen 1/2A 

en 1/2B) 

• Vrijdag 20 januari 15:00 uur - Vrij toegankelijk na aanmelden. 

 

Nationale Voorleesdagen 25 januari t/m 4 februari 

Jaarlijks vinden de Nationale Voorleesdagen plaats in Nederland, speciaal voor kinderen van 

0 tot 6 jaar. Dit jaar is dit van 25 januari tot en met 4 februari. Tijdens deze 11 dagen staat 

het belang van voorlezen centraal en is er een prentenboek van het jaar gekozen. Ook bij 

ons op het kindcentrum besteden we in deze periode weer extra aandacht aan voorlezen. 

https://www.devindplaats.amsterdam/ons-kindcentrum/atelier-1
https://www.devindplaats.amsterdam/ons-kindcentrum/atelier-1
mailto:streepwielrol@gmail.com
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/
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Er zijn in deze periode vaak leuke voorleesactiviteiten in de openbare 

bibliotheek (OBA) en in boekhandels. Bij de OBA kunnen kinderen tot 

19 jaar gratis lid worden en zo gratis veel (voorlees)boeken lenen. Zie 

ook hier: https://www.oba.nl/jeugd.html 

Als je baby ongeveer 3 maanden is, krijg je van de gemeente een 

speciale waardebon voor het BoekStartkoffertje. Ga met deze bon 

vooral naar de OBA bij jou in de buurt, maak je baby al gratis lid en 

ontvang het gratis BoekStartkoffertje. Zie ook: 
https://www.boekstart.nl/waarom-voorlezen/ 

 

Het belang van thuis dagelijks voorlezen 

Voorlezen is niet alleen ontzettend gezellig en 

leuk, het kan ook een belangrijke rol spelen in de 

ontwikkeling van uw kind. Hoe vroeger en 

regelmatiger kinderen thuis worden voorgelezen 

door hun ouders, hoe groter de voordelen zijn. 

Vanaf een leeftijd van drie maanden kan je al 

dagelijks samen met je baby in boeken kijken, 

zaken benoemen en plaatjes bekijken. De rol van 

ouders is dus heel belangrijk hierbij. 

 

• Voorlezen vergroot de woordenschat; 

• Voorlezen stimuleert de fantasie; 

• Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren; 

• Voorlezen daagt uit om zelf te lezen; 

• Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen; 

• Voorlezen vergroot de liefde voor boeken; 

• Voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen; 

• Door met uw kind ook samen te praten over het boek, wordt het kind ook 

gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan. 

 

Ook als kinderen al zelf kunnen lezen, blijft voorlezen heel veel voordelen hebben. 

Probeer iedere dag minimaal 15 minuten voor te lezen. Voorlezen kan op ieder moment 

van de dag. Probeer wel hiervoor de rust te nemen en het liefst ook een rustige omgeving te 

kiezen. 

Het maakt niet uit in welke taal je als ouder voorleest. Lezen in de eigen taal staat de 

ontwikkeling van het Nederlands leren niet in de weg. Kinderen kunnen de kennis (woorden, 

zinnen) die ze hebben van hun eerste taal zelf overdragen op hun tweede taal. Dus thuis 

voorlezen in de eigen sterkste taal is juist ook goed voor de ontwikkeling van het Nederlands. 

 

https://www.oba.nl/jeugd.html
https://www.boekstart.nl/waarom-voorlezen/
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Ron Bushoff - West Beweegt, stelt zich voor 

Beste ouder(s) en gebruiker(s) van het “Karel Doormanplein”  
Mijn naam is Ron Bushoff en ben werkzaam bij stadsdeel West, 

afdeling Sport “West Beweegt”.  

Ik zit iedere donderdagochtend hier in het kindcentrum van 08:00 - 

09:00 uur. 

Spreek mij dan vooral aan en kom met jullie sportvragen en -

wensen. Ik ben erg benieuwd wat ik voor jullie kan betekenen. 

Daarnaast ben ik sinds 10 januari op de dinsdagmiddag en 

vrijdagmiddag van 15:00 - 16:00 uur op het plein buiten te vinden en 

biedt daar samen met mijn collega sport- en spel aan. 

E: r.bushoff@amsterdam.nl 

T: 06-14016194 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

In de herhaling (zie ook in nieuwsbrief editie december): 

 

Muzieklessen Aslan en Talentband / Talentkoor 
De kinderen hebben elke week onder schooltijd muziekles van docenten van Aslan 

muziekcentrum. Aslan gaat na de kerstvakantie na schooltijd 

ook starten met een Talentband en een Talentkoor van de 

Vindplaats. Voor leerlingen met talent en motivatie is er: 

• Woensdagmiddag van 12:30 - 13:30 uur de Talentband 

(voor leerjaren 5 t/m 8) 

• Maandagmiddag 14:45 - 15:45 uur het Talentkoor (voor 

leerjaren 3 t/m 5) 

 

De kinderen kunnen zich aanmelden voor de Talentband of het Talentkoor bij juf Lin of 

meester Reed. Als er voor de talentenband teveel inschrijvingen zijn, dan moeten de 

kinderen die zich hebben aangemeld een motivatiebrief aan meester Reed schrijven. 

mailto:r.bushoff@amsterdam.nl
https://www.aslanmuziek.nl/
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Oproep nieuwe ouderleden Vindplaatsraad 

Vanaf januari gaan we starten met de Vindplaatsraad. De 

Vindplaatsraad is een samenvoeging van de 

medezeggenschapsraad (volgens de wet WMS verplicht) 

en de oudercommissie van Akros (volgens de wet 

Kinderopvang verplicht). We zoeken nieuwe leden voor dit 

nieuwe orgaan, zodat zowel ouders als personeelsleden 

kunnen meepraten over het beleid van en onderwijs én de 

kinderopvang. 

Interesse? 

Stuur een mailtje naar: directeur@vindplaats.amsterdam om u op te geven. Of loop even bij 

Gert binnen in het kantoor op de eerste verdieping. 

 

Oproep nieuwe ouders voor Ouderraad Vindplaats 
De ouderraad zoekt ook extra ouders erbij. De ouderraad helpt de school vrijwillig met 

bijvoorbeeld de voorbereiding van allerlei activiteiten zoals het bezoek van de 

schoolfotograaf, het sinterklaasfeest, de ouderborrel bij de kerstviering en het 

lente/suikerfeestontbijt. 
Ook controleert de penningmeester van de ouderraad de uitgaven van de vrijwillige 

ouderbijdragen. Zie ook: https://www.devindplaats.amsterdam/ouders/ouderraad  
Kitty de Hek is (de moeder van Sam uit de bovenbouwbuurt en Ted uit de middenbouwbuurt 

is ouderraad lid en Douwe van Oosterhout (de vader van Kees uit de bovenbouwbuurt) is nu 

de penningmeester. Heeft u belangstelling of heeft u vragen hierover neem dan contact op 

met Kitty via: kittydehek@hotmail.com. Of loop anders even langs bij Floor. 

 

Op tijd aanmelden voor kindcentrum de Vindplaats 
Meer informatie over het aanmelden bij de Vindplaats is hier te lezen: 

https://www.devindplaats.amsterdam/aanmelden  

Voorschool, kinderdagverblijf en BSO 

Klik hier als u uw kind wilt aanmelden voor de voorschool groep, de BSO of het 

kinderdagverblijf van de Vindplaats. 

Heeft u hulp nodig bij het digitaal aanmelden, loop dan even langs bij Lotte of bij Floor of 

neem contact op met onze partner Akros via: klantadvies@akros-amsterdam.nl  of 

telefonisch via 020 - 26 10 509 op maandag, dinsdag, donderdag van 09:30 tot 13:00 uur. 

Basisschool 

Heeft u een kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en wilt u dat uw kind (ook) naar de basisschool 

in de Vindplaats komt? Zorg dan dat u uw kind op tijd hiervoor aanmeldt. U ontvangt rond de 

3e verjaardag van uw kind een speciaal aanmeldformulier van de gemeente Amsterdam. U 

moet uw kind altijd voor de officiële deadline aanmelden met dit formulier. 
Belangrijk: Dit moet u dus ook doen als u al oudere kinderen op de Vindplaats heeft! 

De datum waarop het formulier uiterlijk ingeleverd moet zijn, hangt af van de geboortedatum 

van uw kind. De uiterste inleverdata zijn: 

• Kinderen geboren tussen 1 september 2019 en 31 december 2019: 9 maart 2023 

• Kinderen geboren tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020: 1 juni 2023 

mailto:directeur@vindplaats.amsterdam
https://www.devindplaats.amsterdam/ouders/ouderraad
mailto:kittydehek@hotmail.com
https://www.devindplaats.amsterdam/aanmelden
https://www.aanmeldenkinderopvang.nl/2.0/index.php?JTdDJUJCJUQyZTloJUNEYkElRDklQTElM0YlRkElRDclOTclRjhpJUVEJThDJTk0JUUyJTdDTyU5MzUlMjUlQTElQUYlOEIlQjlHZCVEMyVCQjhNJTI4JUVFJUQyJUJEJTFBJUYzJUFGJUJGJUQ3JTNFJTAxJTFEQiVFNyUxRSVDRSVEM3UlRjIlMEUlMTUlRTMlMDM2JTAxaSVENyUwNA==
mailto:klantadvies@akros-amsterdam.nl
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Aanmelden is nog geen garantie op een plek. Als u uw kind pas na de bovengenoemde 

aanmelddeadline aanmeldt, kunnen wij sowieso niet altijd (meer) garanderen dat we plek 

hebben. Meer uitleg over de officiële regels van het centrale toelatingsbeleid voor alle 

basisscholen in Amsterdam kunt u ook hier lezen: 

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

 

Oproep nieuwe ouders voor maken Verteltassen (donderdagochtend) 
De ouders die elke donderdagochtend onder begeleiding van medewerkers van het 

kenniscentrum Verteltassen werken aan het maken en herstellen van mooie verteltassen 

zoeken meer ouders om mee te doen. Verteltassen zijn mooie zelfgemaakte tassen met 

daarin spelletjes en voorleesboeken en dergelijke. Deze tassen kunnen ouders ook (op 

vrijdagochtend tot 09:30 uur) komen lenen om 3 weken lang thuis te kunnen gebruiken. 
Kom anders een keer kijken op een donderdagochtend naar wat ze daar doen. En dan kunt 

u daarna altijd kijken of het iets is voor u. Dit is in het textiel lokaal. Dit lokaal is bij de 

onderbouwbuurt 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/aanmelden/toelatingsbeleid
https://www.verteltas.nl/achtergrond/
https://www.devindplaats.amsterdam/actueel/nieuwsberichten

