
 
 
 
 

 

 

NIEUWSBRIEF november 2022 
 
 
 
Belangrijke data tot en met de kerstvakantie: 
 
Dinsdag 15 november 2022 -Schooltandarts ochtend aanwezig voor foto's 

 

-Groep 8: Ouder-Kind bijeenkomst De Grote 

Oversteek (16:00 uur) 

Woensdag 16 november -Buurtteam aanwezig van 09:15 - 12:15 uur (elke 

woensdag) 

Donderdag 17 november -Verteltassen maken in Textiel lokaal (ochtend, 

elke donderdag) 

Vrijdag 18 november -Verteltassen uitleen in Textiel lokaal (08:30 - 

09:30 uur, elke vrijdag) 

Maandag 21 november -MR-vergadering (19:30 uur) 

Dinsdag 22 november -Groep 8: Voorlichtingsavond VO (19:30 uur) 

 

-Kinderen zetten hun slof voor de Sint 

Maandag 28 november -Luizencontrole (als er genoeg hulpouders per 

buurt zijn) 

Woensdag 30 november -Open ochtend voor belangstellende ouders die 

nog een school, voorschool of kinderdagverblijf 

zoeken (09:30 uur) 

Vrijdag 2 december   -Sinterklaasviering. Kinderen zijn om 12:30 uur 

uit. Geen lunch op school. 

Donderdag 22 december -Kerstviering (exacte tijden en meer info volgt 

nog) 

Vrijdag 23 december -Studiedag team (kinderen basisschool groepen 

geen school) 

Zaterdag 24 december t/m 

zondag 8 januari 2023 

-Kerstvakantie basisschool groepen en 

voorschool 

Maandag 9 januari 2023 -Studiedag team (kinderen basisschool groepen 

geen school) 

 
 
 
 



Voorwoord van de directie 
Vrijdag 4 november was het eindelijk zover: de knallende opening van de Vindplaats. 
Honderden ouders, buurtbewoners, betrokkenen en geïnteresseerden en natuurlijk de 
kinderen waren aanwezig om dit heugelijke feit te vieren. Wat de meeste mensen het 
allerleukste vonden, was dat ze rondgeleid werden door de kinderen. De kinderen, die een 
korte instructie hadden gekregen van Kitty, ontpopten zich als echte rondleiders en namen 
hun taak serieus. Je kon aan alles merken dat zij zich eigenaar voelden van de Vindplaats 
en dat is precies de bedoeling! De kinderen hadden onder begeleiding van BeVo juf Yara 
ook een prachtig filmpje gemaakt om de bouwers te bedanken. Vooraf hieraan werd een 
filmpje getoond met ‘the making of de Vindplaats’ gemaakt met de foto’s van Monique en 
gemonteerd tot een echte videoclip door Serge. 
 

 
 
Wij zullen het filmpje nog voor u beschikbaar maken. De kinderen en het gehele team zijn 
allemaal hartstikke trots op het nieuwe gebouw. 
 
Het is natuurlijk voor iedereen wel nog erg wennen. Het is niet voor niets dat een verhuizing 
wordt gezien als één van de meest stressvolle gebeurtenissen. Alles wat voorheen gewoon 
was, moet opnieuw worden uitgevonden. Alle routines moeten opnieuw worden bedacht en 
vanzelfsprekend worden. We gaan er dan ook vanuit dat we minimaal tot de kerstvakantie 
nodig hebben om met z’n allen een beetje te landen in het nieuwe, prachtige gebouw. Er 
wordt ook nog hard gewerkt door de bouwers om het gebouw helemaal gereed te maken, 
ook dat zorgt nog voor de nodige onrust. 
 
Wat we echter wel al vanaf de eerste dag hebben gezien, is dat veel kinderen zich al snel 
thuis en op hun gemak voelden en dat is belangrijk.  
 
Ook zijn we begonnen met de gezonde schoollunch. We hebben gemerkt dat het nog een 
flinke klus is om ruim 250 kinderen op tijd van een lunch te voorzien. We komen daarbij ook 
allerlei dingen tegen die we niet hadden voorzien, maar zien ze stuk voor stuk opgelost 
worden. Dat komt zeker ook door de vrijwilligers die in de keuken de voorbereidingen en 
vooral ook de afwas (dagelijks 250x 
borden, glazen, bestek etc.) voor hun 
rekening nemen, waarvoor dank! 
Langzaam maar zeker gaan we ook de 
kinderen in groepjes verantwoordelijk 
maken voor het voorbereiden en het 
afruimen en afwassen. Kinderen van 
groep 5/6A van juf Caressa waren de 
eerste die aan het werk zijn gegaan als 
keukenbrigade. 



We zijn vanaf de eerste dag (dinsdag 25 oktober) 
begonnen om in de huizen en de buurten op sloffen, 
sokken, binnenschoenen en/of slippers te gaan. We 
hebben in onze verhuisgids aangekondigd dat we vanaf 
7 november (na de officiële opening) in de huizen en 
buurten allemaal niet meer op buitenschoenen gaan. 
Inmiddels is dat bij de kinderen en de teamleden al 
behoorlijk gewoon geworden. En ook wij als directie 
hebben inmiddels binnenschoenen aangeschaft waarmee we door de Vindplaats lopen. Als 
u hier vragen over heeft, laat het dan even aan ons weten, zodat we het kunnen bespreken. 
 
Afgelopen week was het de week van Respect en was onder andere de directeur van 
Amnesty internationaal, Dagmar Oudshoorn, op school om in de groep van juf Elly te 
vertellen over het werk van Amnesty. En in de groep van juf Caressa was Erik Cornelissen 
op bezoek, de voorzitter van de KNHB.  
Ook werden we afgelopen donderdag en vrijdag bezocht door de Ajax foundation met de 
‘Ajax life skills clinics’. En afgelopen dinsdag was de hele bovenbouw buurt naar de Jaap 
Edenbaan om te schaatsen, kortom: de eerste week na de opening was al heel boeiend en 
levendig. 
 

 
            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid & telefoonnummer school 
Kindcentrum de Vindplaats is voor alle ouders bereikbaar via onderstaand telefoonnummer: 

020 - 612 22 66. 

U kunt natuurlijk ook een individueel bericht via de Parro app sturen naar de eigen 

groepsleerkracht(en) of naar een van de andere teamleden van school als u iets wilt vragen, 

doorgeven of bijvoorbeeld uw kind wilt ziekmelden. 

Ook kunt u via Parro doorgeven aan de leerkracht dat uw kind bijv. een dokter/tandarts moet 

bezoeken, waardoor uw kind later op school is. Het te laat komen is dan geoorloofd in 

tegenstelling tot te laat komen zonder geldige reden. 

Nog even als reminder: 

De deur gaat om 08:20 uur open en sluit om 08:30 uur. Om 08:30 uur starten de lessen van 

de basisschool groepen; uw kind moet dus om 08:30 uur in zijn buurt/huis zijn. Het is storend 

voor de lessen als de kinderen te laat aankomen. 

Kom dus op tijd! 



Op tijd aanmelden voor de basisschool groepen 

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

groepen van de Vindplaats komt? Zorg dan dat u uw kind op tijd aanmeldt voor de 

Vindplaats. U ontvangt rond de 3e verjaardag van uw kind een speciaal aanmeldformulier 

hiervoor van de gemeente Amsterdam. U moet uw kind altijd voor de officiële aanmeld 

deadline aanmelden. Let op: Dit moet u 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 

Aanmelden is nog geen garantie op een plek. Als u uw kind pas na de 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  

 

Werkwijze lunchpauze 
De kinderen van de onderbouwbuurt starten rond 11:45 uur 

met de lunch in hun eigen buurt. De tafels zijn gedekt en 

de kinderen smeren, soms met hulp van vrijwilligers en/of 

de juf, hun eigen boterhammen. Als ze klaar zijn met de 

lunch gaan ze onder toezicht van de overblijfvrijwilligers  

lekker buiten spelen. Rond 12:00 uur lunchen de kinderen 

van de nieuwkomersbuurt beneden op het binnenplein. Als 

ze klaar zijn met lunchen gaan ze tot 13:00 uur buiten 

spelen. Van 12:00 tot 12:30 spelen de kinderen van de 

middenbouw- en de bovenbouwbuurt buiten. Om 12:30 

gaan ze naar binnen. De kinderen van de middenbouw 

lunchen dan tot 13:00 uur in het eigen buurtje en de 

kinderen van de bovenbouw beneden op het binnenplein.  

De lunch bestaat uit volkoren boterhammen met halvarine, halal worst en kaas, pindakaas, 

jam, appelstroop, komkommer, tomaat en/of paprika. We hopen de lunch, wanneer het 

allemaal meer vanzelfsprekend werkt, uit te breiden met af en toe ook warme gerechten. 

 

Sinterklaasviering 

Dit weekend is de Sint aangekomen in Nederland. U heeft eind 

vorige week van de Sint commissie een brief via de e-mail 

ontvangen over het Sinterklaasfeest op de Vindplaats. We vieren dit 

op vrijdagochtend 2 december. Ook mogen de kinderen op 

dinsdag 22 november allemaal hun slof zetten en brengt de Sint 

daarna hopelijk een verrassing langs. De kinderen zijn vrijdag 2 

december om 12:30 uur uit. Ze krijgen die vrijdag 2 december geen 

schoollunch. 

 

 

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


Naschoolse activiteiten in de Vindplaats 

Langzaamaan zijn we begonnen met het aanbieden van gratis naschoolse activiteiten voor 

de kinderen. Hieronder wat uitleg. 

 

Gastatelier 
In de Vindplaats is -direct naast de ingang- een speciaal gastatelier 

voor kinderen en kunstenaars. Dit atelier wordt gerund door 

Stichting de Resident (Laura, Dide en Marike). Zie ook hier info: 

https://www.devindplaats.amsterdam/ons-kindcentrum/atelier-1  
Op maandag en dinsdag is in het gastatelier inloop van 14:45 tot 

15:45 uur of van 16:00 tot 17:00 uur voor de kinderen van de 

groepen 3 t/m 8 en van de BSO, maximaal 15 kinderen per keer. 

U kunt terwijl uw kind in het atelier is in de centrale hal van de 

school op ze wachten. 

Er zijn de afgelopen weken al heel veel 

kinderen in het gastatelier geweest. Op 

maandag en dinsdagmiddag is het na 

schooltijd elke keer druk. Daar zijn we natuurlijk superblij mee en 

het is geweldig om te zien hoe graag de kinderen komen. Maar er 

is in het atelier niet voor iedereen tegelijk plek, en we hebben 

daarom ook al een paar keer kinderen moeten teleurstellen. Dat is 

natuurlijk heel jammer. 
Omdat wij graag een plek voor alle kinderen van de Vindplaats 

willen zijn hebben we iets bedacht. Op deze manier krijgen alle 

kinderen de kans bij ons in het gastatelier te werken als ze dat 

willen. De kinderen van de groepen 1/2A en 1/2B zullen vanaf volgende week onder 

schooltijd naar het atelier komen. We zorgen er met de leerkrachten van de onderbouwbuurt 

voor dat iedereen de kans krijgt.            

Techniek werkplaats 
Op dinsdag is vanaf 14:45 tot 16:30 uur ook een start gemaakt met de techniekwerkplaats. 

Deze werkplaats is in het lokaal in de buurt van de groepen 3 en 3/4 waar onder schooltijd 

ook Beeldende Vorming en Wetenschap en Technieklessen gegeven worden. De kinderen 

kunnen zich op de dagen dat juf Anoek aanwezig is (dinsdag en vrijdag) zelf vooraf bij juf 

Anoek melden als ze na schooltijd in deze werkplaats willen werken. 

Textiel werkplaats 

Vanaf dinsdag 22 november opent ook de textielwerkplaats. Vanaf 14:45 tot 16:30 uur zijn 

kinderen vanaf groep 3 welkom om met juf Marte te werken aan hun eigen kleding en/of 

textielkunstwerk. Over de wijze van aanmelding ontvangt u binnenkort nog bericht. 

Naschoolse sportactiviteiten 
Ook zijn inmiddels op dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 14:45 tot ongeveer 16:00 uur de 

handbal- en volleybal sportactiviteiten begonnen in de gymzaal boven. De ouders van de 

kinderen die hiervoor aangemeld waren, zijn hiervan al per e-mail op de hoogte gebracht. 

 

 

 

 

http://www.stichtingderesident.nl/
https://www.devindplaats.amsterdam/ons-kindcentrum/atelier-1


Schorten maken 

Heel graag willen we dat de kinderen in het gastatelier en bij de 

wetenschap/techniek- en de BeVo-lessen met allerlei 

materialen kennismaken. Dit betekent dat zij ook wel eens vies 

kunnen worden. Om hun kleren te beschermen hebben wij 

meer schorten nodig. Deze schorten kunnen bijvoorbeeld 

worden gemaakt van oude overhemden. Als u thuis oude 

overhemden hebt, dan nemen wij die graag van u aan om er 

(verf)schorten van te maken. Als u het leuk vindt, kunt u ook 

zelf de schorten maken en die dan aan de Vindplaats geven. 

Hieronder vindt u een stappenplan: 

  

Knip de kraag eraf 

 

Knip een gedeelte van de mouw eraf en maak een tunneltje waardoor je elastiek kunt rijgen. 

En klaar is het verfschort! 

 

Oproep nieuwe ouderraad leden 
De ouderraad zoekt nieuwe ouders om de ouderraad te versterken. De ouderraad helpt de 

school vrijwillig met bijvoorbeeld de voorbereiding van allerlei activiteiten zoals het bezoek 

van de schoolfotograaf, het sinterklaasfeest, de kerstviering, de ouderborrel 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 groep 7 en Ted uit groep 5/6B) is ouderraad lid en 

Douwe van Oosterhout (de vader van Kees uit groep 7) is nu de penningmeester. Heb je 

belangstelling of vragen hierover neem dan contact op met Kitty via:  
kittydehek@hotmail.com. Of loop even langs bij Floor. 

 

 

https://www.devindplaats.amsterdam/ouders/ouderraad
mailto:kittydehek@hotmail.com


Textiel lokaal en Verteltassen maken (donderdag) & lenen (vrijdag) 
We hebben nu een speciaal Textiel lokaal (op de begane grond vlakbij de onderbouwbuurt 

naast het Beeldende Vorming lokaal) waar onder andere gewerkt wordt aan de Verteltassen.  

Verteltassen zijn zelfgemaakte tassen met mooie boeken, spelletjes, knuffels en speelgoed 

erin. Ouders helpen mee met het bedenken, maken en vullen van de Verteltassen. 
Het maken van de tassen is elke donderdagochtend. Wilt u ook meehelpen met het 

maken van deze tassen? Kom donderdag even langs of laat dat dan vooral even weten via 

Floor of Jolanda. 

Het uitlenen van de tassen is elke vrijdag. De tijd is van 08:30 uur - 09:30 uur. De tassen 

worden voor twee weken uitgeleend. 

We hebben ook het plan om in het textiel lokaal zelf 

sloffen (die je om schoenen heen kan doen) en 

(verf)schorten (zie boven) te maken. Ben je handig met de 

naaimachine en het maken van kleding? Kom dan vooral 

ook helpen in het textiel lokaal. Geef het door aan Jolanda 

of Floor als je hiermee wilt helpen. 

Mocht je thuis al aan de slag willen gaan dan zie je 

hiernaast een voorbeeld van hoe een overslof eruitziet. 

Gebruik hiervoor wat stevigere stof, bijv. van een oude spijkerbroek. 

 

TOB taalcursus - start nieuwe groep vanaf 22 november - er is nog plek! 
De organisatie Taal & COAST op Maat geeft in ons gebouw Nederlandse taallessen "Taal & 

ouderbetrokkenheid" aan ouders van Kindcentrum de Vindplaats. Vanaf dinsdag 22 

november start weer een nieuwe groep in ons gebouw. Er is dan vervolgens elke week twee 

keer per week les op de maandagochtend en dinsdagochtend van 08:45 - 11:45 uur. Er zijn 

vanaf eind november weer een aantal vrije plekken beschikbaar bij deze cursus mocht u hier 

graag aan mee willen gaan doen. Voor vragen over de cursus en het aanmelden kunt u een 

app bericht sturen naar: 
06 - 44177546 of mailen naar: tob@TCMtaal.nl. Een papieren versie van de flyer van deze 

cursus en een papieren aanmeldformulier kan je ook bij Floor komen ophalen. 

 

Buurtteam woensdagochtend aanwezig 
Ter herinnering: Elke woensdagochtend van 09:15 - 12:15 uur zijn twee medewerkers van 

het Buurtteam aanwezig in Kindcentrum de Vindplaats. Ze zitten dan in de spreekruimte 

direct naast de ingang. Buurtteam Amsterdam is er voor alle ouders die (tijdelijk) extra steun 

kunnen gebruiken. Zie: https://www.buurtteamamsterdam.nl. U kunt bij het Buurtteam terecht 

met vragen over bijvoorbeeld: 

• Geldzaken (aanvragen Stadspas, Jeugdsportfonds etc.); 

• Gezondheid; 

• Wonen; 

• Ontmoetingsplek; 

• Veiligheid; 

• Energietoeslagen etc. 

De hulp is gratis. Soms kunnen ze u misschien niet meteen helpen, maar dan kunt u wel een 

afspraak maken voor een andere keer. 

mailto:tob@TCMtaal.nl
https://www.buurtteamamsterdam.nl/


Oproep hulpouders per buurt voor luizencontrole 28 november 

Graag willen we maandagochtend 28 november een luizencontrole doen bij alle kinderen. 

We zoeken hiervoor 4 a 5 ouders die deze ochtend beschikbaar zijn om bij de kinderen te 

controleren. Heeft u maandagochtend 28 november tijd en kunt u die ochtend vanaf 08:30 

uur helpen? Laat het dan even weten aan Jolanda of Floor. 

We willen vervolgens elke keer in de eerste week na een schoolvakantie een dag inplannen 

voor luizencontrole. Het zou fijn zijn als we per buurt een paar vaste ouders hebben die hier 

voortaan mee kunnen helpen. 

 

De Ouder- en Kindadviseur stelt zich voor 
Mijn naam is Sanghita Mehciz en ik ben het komende schooljaar aan kindcentrum de 

Vindplaats verbonden als ouder- en kindadviseur. Je bent bij mij 

welkom met allerlei vragen over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, 

pesten, druk of juist teruggetrokken gedrag), de gezinssituatie (denk 

aan ruzie, scheiding, verlies) of problemen waar je misschien als ouder 

zelf mee zit zoals verslaving of je financiële situatie. Samen kijken we 

dan wat er speelt en wat bij jullie past. Misschien wil je alleen wat 

informatie en advies? Misschien een paar gesprekken of tijdelijke 

begeleiding van de jeugdpsycholoog, jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Of een training 

voor jouw kind of voor jouzelf als ouder. Het Ouder- en Kindteam Amsterdam werkt samen 

met andere organisaties in de wijk, dus we kunnen je ook helpen met het vinden van iemand 

anders die de juiste hulp kan bieden. Ik ben elke woensdag van 11:30 - 13:30 uur op 

school. Je kunt langslopen of mij bellen om een afspraak te plannen. Mijn telefoonnummer 

is: 06-30397964. Via mail ben ik bereikbaar op het emailadres: s.mehciz@oktamsterdam.nl. 

Tot gauw! 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Informatie van Kind & Motoriek 

Eline van Rijn is de kinderfysiotherapeute. Zij is op 
donderdagen aanwezig bij de Vindplaats.  
 
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek 
en interessante speltips ontvangen? 

 Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek 

 Volg ons op https://www.instagram.com/kindenmotoriekdecreatievetuin/  

 Neem een kijkje op ons TikTok kanaal https://vm.tiktok.com/ZM89ysXDT/  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Eerder verstuurde nieuwsbrieven van school zijn hier terug te lezen:  
https://www.devindplaats.amsterdam/actueel/nieuwsberichten  

mailto:s.mehciz@oktamsterdam.nl
about:blank
https://www.instagram.com/kindenmotoriekdecreatievetuin/
https://vm.tiktok.com/ZM89ysXDT/
https://www.devindplaats.amsterdam/actueel/nieuwsberichten

