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NIEUWSBRIEF december 2022 
 
 
 
Belangrijke data tot en met de kerstvakantie: 
 
Donderdag 22 december -Kerstviering basisschool groepen (18:00 - 19:00 

uur) Meer uitleg zie in deze nieuwsbrief. 

Vrijdag 23 december -Studiedag (kinderen van de basisschool groepen 

hebben geen school) 

Zaterdag 24 december t/m 

zondag 8 januari 2023 

-Kerstvakantie basisschool groepen en 

voorschool. 

Maandag 26 december t/m 

vrijdag 30 december 2022 

-Kerstsluiting Kinderdagverblijf en BSO 

Maandag 9 januari 2023 -Studiedag (kinderen van de basisschool groepen 

hebben geen school) 

Dinsdag 10 januari 2023 -Eerste schooldag na de kerstvakantie voor de 

basisschool groepen 

 

Voorwoord van de directie 
Terugkijkend op de periode van de herfstvakantie tot nu, kunnen we met trots en 

tevredenheid constateren dat iedereen in kindcentrum de Vindplaats zijn/haar plaatsje aan 

het vinden is. 

Na een geweldige opening, waarbij de kinderen de rondleiding door ons gebouw hebben 

gegeven voor de gasten, is de pedagogische- en didactische draad weer opgepakt in het 

kindcentrum. We leren steeds beter om samen te werken en te focussen op dat wat 

belangrijk is. We zijn er nog niet, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we met elkaar 

gaan groeien en bloeien. Dat we daar uw hulp bij nodig hebben op verschillende terreinen 

staat buiten kijf! 

Voor nu wensen wij u alvast een goede kerstvakantie en hele fijne feestdagen! 

Gert Geertsma en Jolanda Buitenhuis 
Directie kindcentrum de Vindplaats 
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Kerstviering donderdag 22 december 

Na de Sint volgt meteen het kerstfeest... Alle kinderen van de basisschool groepen hebben 

op donderdag 22 december van 18:00 uur tot 19:00 uur een kerstdiner in hun eigen buurt. 

De inloop is vanaf 17:50 uur. Thuis maken alle kinderen na schooltijd samen met u iets te 

eten voor hun eigen stamgroep. Binnenkort 

worden hiervoor intekenlijsten opgehangen per 

groep om te voorkomen dat niet iedereen 

hetzelfde eten meeneemt. 

Het verzoek is om zoveel mogelijk rekening te 

houden met en gezond en halal eten. Vraag ook 

even na bij de eigen groepsleerkracht of er 

bijvoorbeeld kinderen met een allergie zijn in de 

groep. 

Tijdens het kerstdiner van de kinderen bent u als 

ouders van harte welkom om beneden in school even te blijven wachten en daar samen met 

andere ouders wat te drinken en een klein borrelhapje te eten tot het diner van de kinderen is 

afgelopen. Neemt u dan vooral wat extra's te eten mee voor bij deze ouderbijeenkomst. 
Als u kunt helpen om 22 december overdag wat dingen klaar te zetten voor deze ouderborrel 

laat het dan vooral even weten aan de ouderraad via: kittydehek@hotmail.com. 

 

Oproep nieuwe ouders voor maken Verteltassen (donderdagochtend) 

De ouders die elke donderdagochtend onder begeleiding van medewerkers van het 

kenniscentrum Verteltassen werken aan het maken van mooie verteltassen zoeken nog wat 

meer ouders om met hun 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. 

 

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) 

Aanmelden voor de Talentband of het Talentkoor gaat via een motivatiebrief van de 

leerlingen zelf. Deze brief mogen de leerlingen die graag mee willen doen dan brengen naar 

Gert. De directie gaat daarna samen met de muziekdocenten kijken wie allemaal mee 

kunnen doen. De leerlingen krijgen hier binnenkort ook nog uitleg over bij de muziekles. 

mailto:kittydehek@hotmail.com
https://www.verteltas.nl/achtergrond/
https://www.aslanmuziek.nl/
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Oproep nieuwe leden 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 leden voor dit 

nieuwe orgaan, zodat zowel ouders als personeelsleden 

kunnen meepraten over het beleid van onderwijs én 

opvang. 
U heeft hier afgelopen dinsdag ook al een e-mail over 

ontvangen met daarin meer informatie. 

Interesse? 

Stuur uiterlijk 20 december een mailtje naar directeur@vindplaats.amsterdam om u op te 

geven. Of loop volgende week op maandag of dinsdag even bij Gert binnen in het kantoor op 

de eerste verdieping. 

 

Oproep nieuwe leden Ouderraad Vindplaats 
De ouderraad zoekt ook extra ouders. 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. 

 

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

020 - 612 22 66. 
Ook kunt u natuurlijk een bericht via de Parro app sturen naar de eigen groepsleerkracht(en) 

of naar een van de andere teamleden van school als u iets wilt doorgeven. 

De ouders van het Kinderdagverblijf, de BSO en de voorschool kunnen dit doen via de 

Kidsconnect app. 

 

Op tijd komen van de kinderen van de basisschool groepen 

De deur gaat om 08:20 uur open en sluit stipt om 08:30 uur. Om 

08:30 uur starten de lessen van de basisschool buurten; uw kind moet 

dus echt om 08:30 uur al in zijn eigen buurt zijn. Het is storend voor de 

lessen als de kinderen te laat komen. 
Als uw kind te laat binnenkomt, krijgt hij een briefje mee dat hij aan de 

leerkracht moet geven. En die verwerkt het te laat komen (ook als dit 

maar een paar minuutjes is) weer in de leerling administratie. Komt dit te 

vaak voor dan moeten wij dit verplicht melden bij de leerplichtambtenaar. 

Kom dus op tijd! 

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

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  

 

Buurtteam woensdagochtend aanwezig 
Ter herinnering: Elke woensdagochtend vanaf ongeveer 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 (financiële) steun kunnen gebruiken. 

Zie ook: https://www.buurtteamamsterdam.nl.  

U kunt bij het Buurtteam terecht met vragen over bijvoorbeeld geldzaken (aanvragen 

Stadspas, Jeugdsportfonds, Energietoeslag 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. 

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

https://www.devindplaats.amsterdam/aanmelden
https://www.aanmeldenkinderopvang.nl/2.0/index.php?JTdDJUJCJUQyZTloJUNEYkElRDklQTElM0YlRkElRDclOTclRjhpJUVEJThDJTk0JUUyJTdDTyU5MzUlMjUlQTElQUYlOEIlQjlHZCVEMyVCQjhNJTI4JUVFJUQyJUJEJTFBJUYzJUFGJUJGJUQ3JTNFJTAxJTFEQiVFNyUxRSVDRSVEM3UlRjIlMEUlMTUlRTMlMDM2JTAxaSVENyUwNA==
mailto:klantadvies@akros-amsterdam.nl
https://www.devindplaats.amsterdam/aanmelden/toelatingsbeleid
https://www.buurtteamamsterdam.nl/
https://www.devindplaats.amsterdam/actueel/nieuwsberichten

