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NIEUWSBRIEF maart 2023 

 
 
Belangrijke data tot en met vrijdag 14 april: 
 
Maandag 20 maart -Start Week van de Lentekriebels 

-Start nieuwe schoolbrede thema Kunst 

Dinsdag 21 maart -Ouderavond, inloop vanaf 19:15 uur, einde 

rond 21:00 uur 

Woensdag 22 maart -Groep 6/7 & 7: Discussiëren kun je leren 

lessen 

-Start Ramadan na zonsondergang 

Donderdag 23 maart -Groep 8: Kunstschooldag 

Maandag 27 maart -GMR vergadering AWBR (18:00 uur op 

Multatulischool) 

Woensdag 29 maart -Open ochtend voor belangstellende ouders die 

nog een basisschool, kinderdagverblijf of 

voorschool zoeken. Start 09:30 uur. Geef het 

door! 

-Groep 6/7 & 7: Discussiëren kun je leren 

lessen 

 

Dinsdag 4 april -Vergadering Vindplaatsraad (17:30 uur) 

Woensdag 5 april -Groepen 5/6A en 5/6B: Verkeerslessen 

Maandag 10 april -Tweede paasdag, vrije dag.  

Kindcentrum hele dag gesloten 

Woensdag 12 april -Dag van de voorschool 10:00 - 12:00 uur (zie 

ook info in deze nieuwsbrief) 

Donderdag 13 april  -Start NSA percussie (meer info volgt) 

Zaterdag 22 april tot en met 

zondag 7 mei 

Meivakantie voor de basisschool groepen en 

de voorschool, geen school 
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Voorwoord van de directie 
Dinsdag 21 maart is er een open avond voor ouders van school, de voorschool en 

het kinderdagverblijf. Het is al weer drie jaar geleden dat we een ouderavond hebben 

georganiseerd. In de Vindplaatsraad (voorheen de Medezeggenschapsraad) werd de 

vraag gesteld of we weer een ouderavond wilden organiseren. We hebben het direct 

opgepakt en een programma gemaakt voor en afwisselende en boeiende 

ouderavond. We starten met z'n allen en verwelkomen u met een korte presentatie. 

Daarna kunt u naar het 'huis’ van uw kind(eren) waarin u uitleg krijgt hoe het er op 

een schooldag aan toegaat. Aan het begin van de ouderavond kunt u intekenen op 

een korte workshop (Gym, Atelier, Verteltassen etc.) zodat u ook eens kunt 

meemaken wat de kinderen naast taal- en rekenen op school meemaken). Heeft u 

zich nog niet aangemeld, doe dat dan alsnog via de agenda in de Parro app. We 

hopen u allemaal te zien!  

Afgelopen donderdag had het team een studiedag. De studiedag ging over twee 

belangrijke onderwerpen, namelijk: wat zit er achter het gedrag van het kind en 

thematisch werken. We hebben onder leiding van trainers van HetKan (de 

organisatie die ons hierin begeleidt) gesproken over en geoefend met de vraag: wat 

zit er achter het gedrag van een kind? Door je oordeel uit te stellen en te proberen te 

achterhalen waarom een kind iets doet wat je niet goed vindt, help je het kind zelf het 

gedrag te veranderen. Heel boeiend en ook moeilijk om je oordeel eerst uit te stellen 

en je echt te verdiepen in wat een kind beweegt, ook als je het gedrag zelf afkeurt. 

 

Week van de Lentekriebels 20 - 25 maart 

Maandag 20 maart start weer de landelijke 

Week van de Lentekriebels. Deze lesweek 

is een nationale projectweek voor het 

speciaal- en het basisonderwijs. Alle 

scholen in Nederland zijn verplicht om 

aandacht te besteden aan seksualiteit en 

kunnen zelf bepalen op welke manier zij 

daar invulling aan geven. 

Tijdens deze week geven we een paar 

lessen over weerbaarheid, relaties en 

seksualiteit. Lessen natuurlijk die passen bij de eigen leeftijd en belevingswereld. Het 

landelijke thema dit schooljaar is: ‘Wat vind ik fijn?’. Onderwerpen die hierbij aan 

bod kunnen komen zijn: leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt, autonomie en 

een positief zelfbeeld. Natuurlijk kunnen dit soort onderwerpen ook de rest van het 

schooljaar aan de orde komen. 

Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een 

gezonde seksuele ontwikkeling. Onderzoek laat zien dat als er op jonge leeftijd al op 

de juiste wijze aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren later meer 

verantwoorde keuzes maken. Ook ontwikkelen kinderen een positiever zelf- en 

lichaamsbeeld, leren zij hun grenzen beter aan te geven (en naar die van de ander te 

luisteren) en respectvoller met elkaar omgaan. Meer informatie is ook hier te lezen: 

https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/week-van-de-

lentekriebels-informatie-voor-ouders/  

https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/week-van-de-lentekriebels-informatie-voor-ouders/
https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/week-van-de-lentekriebels-informatie-voor-ouders/


3 
 

Monique stelt zich voor 

Ik ben Monique Huguenin en sinds 1 februari ben ik 

gestart op de Vindplaats als coördinator van de 

(naschoolse) activiteiten. 

Voorheen heb ik gewerkt als dansdocent en 

choreografe. Zeven seizoenen heb ik door Nederland 

gereisd met een dansvoorstelling voor leerlingen in het 

basisonderwijs. Ook op basisschool de Roos heb ik 

een aantal keer dansles gegeven en 

(dans)presentaties gemaakt met de klassen van mijn 

kinderen Tremé en Rubain. De afgelopen jaren heb ik 

meer administratief werk gedaan. Hier op De 

Vindplaats zal ik al mijn werkervaringen kunnen 

bundelen en gebruiken. En daar kijk ik enorm naar uit! 

Op dit moment zijn er al meerdere leuke naschoolse activiteiten op De Vindplaats. En 

binnenkort starten er ook weer mooie nieuwe activiteiten. 

Zo zullen er vanaf donderdag 13 april naschoolse lessen Percussie Mix starten, 

van drumdocent Ego Budike. Meer info over aanmelden volgt nog. 

Dinsdagavond 21 maart, tijdens de ouderavond, geeft hij een muzikaal voorproefje. 

Lekker met z'n allen drummuziek maken. Doe gezellig mee! 

 

Zwerfboekenkast 

Direct bij de ingang aan de rechterzijde staat al een tijdje een 

Kinderzwerfboekenkast. Het idee van 

Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met 

een zwerfsticker worden overal 

achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis 

meenemen om thuis te lezen. Ze moeten de 

boeken daarna wel weer laten zwerven. 

De boeken uit de kast waar een speciale 

kinderzwerfboek sticker op zit (zie voorbeeld 

van deze sticker bij dit bericht) mag u of 

mogen de kinderen dus mee naar huis nemen 

om thuis te kunnen (voor)lezen en daarna kunnen de gelezen boeken weer 

teruggebracht worden of bij een andere (zwerf)boekenkast ergens in Amsterdam 

achtergelaten worden. 

Let op: de boeken uit de gewone scholbibliotheek mogen niet mee naar huis. Die zijn 

om hier in het kindcentrum te lezen. Alleen de boeken uit deze zwerfboekenkast 

waarop die speciale sticker zit mogen mee naar huis. 
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Kinderopvang groei 

Binnen ons kindcentrum hebben wij nu één 

verticale kinderopvanggroep voor kinderen van 0-4 

jaar. Tot op heden stonden hierop twee 

pedagogisch medewerkers, Rolf en Marjolein. 

Vanaf 1 april gaat de kinderopvang groeien. Op de 

maandag, dinsdag en donderdag gaat de groep 

uitbreiden naar een derde pedagogisch 

medewerker. Ook gaat de kinderopvang op de woensdag open. De tweede 

kinderopvanggroep gaat na de zomervakantie open. 

Voor beide groepen zijn we nog op zoek naar pedagogisch medewerkers die 32-40 

uur per week willen werken. Kent u iemand? Laat het ons vooral weten via: 

l.vanderstraeten@vindplaats.amsterdam  

 

Terugblik voorjaarsvakantie BSO 

Chill, relax en leun maar eens goed achterover; stap aan boord van de Ontstress 

Express en gooi alle drukte eventjes overboord! Dat was het motto van de 

buitenschoolse opvang (BSO) tijdens de afgelopen voorjaarsvakantie. 

In de vakantie hebben de kinderen weer leuke activiteiten met onze pedagogisch 

medewerkers uitgevoerd. Ze zijn op stap geweest naar natuurtuin De Natureluur, 

waarbij de kinderen op ontdekkingstocht zijn gegaan. Ze hebben Stressballen 

gemaakt, een high tea party gehouden, groenten, fruit of bloemen gekweekt, 

geschilderd met hun handen en/of voeten, movie middag gehouden en meer leuke 

maar vooral relaxte activiteiten. 

De batterijen van de kinderen zijn deze vakantie 100% opgeladen en zijn met goede 

energie op school gestart.  

 

 

De Dag van de Voorschool woensdag 12 april 

Woensdag 12 april is de Dag van de Voorschool. De voorschool in de Vindplaats 

houdt dan ook een open dag voor ouders met kinderen in de leeftijd tot 4 jaar. U kunt 

deze ochtend van 10:00 - 12:00 uur ontdekken wat een voorschool is. Tijdens de 

open dag krijgt u een rondleiding en ook informatie over wat de voorschool u kost. Is 

uw kind al 1 jaar en wilt u dat uw kind vanaf 2 jaar oud naar de voorschool gaat? Dan 

kunt u uw kind direct inschrijven. Dit kan via de site van onze partner Akros: 

https://www.akros-amsterdam.nl/voorschool/  

mailto:l.vanderstraeten@vindplaats.amsterdam
https://www.akros-amsterdam.nl/voorschool/
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Info van kind & Motoriek 

 

Easter is coming! 

Het is bijna Pasen dus hier een leuke knutsel om jezelf om te toveren tot paashaas! 

 

Benodigdheden 

- Kartonnen bordjes (€0.99 bij AH)  
- Stokje (dit kan een takje van buiten of een ijsstokje zijn) of een elastiekje 
- Papier 
- Schaar 
- Stiften/ versier spullen  

 
Hoe ga je te werk? 

Stap 1: trek een lijn over de helft van het bordje  

Stap 2: knip over de lijn waardoor je de helft van het bordje er af knipt  

Stap 3: knip gaatjes, hier kan je straks doorheen kijken  

Stap 4: zorg ervoor dat de bovenkant van het bord 

tegen je gezicht gehouden wordt 

Stap 5: plak het stokje of maak het elastiekje vast 

aan het halve bordje 

Stap 6: knip de oren en plak deze op  

Stap 7: versier de haas verder hoe jij het wilt!  

 

Veel plezier met het verstoppen van de paaseieren, paashaas!  

 
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 het kindcentrum zijn hier terug te lezen:  
https://www.devindplaats.amsterdam/actueel/nieuwsberichten  

https://www.instagram.com/kindenmotoriekdecreatievetuin/
https://vm.tiktok.com/ZM89ysXDT/
https://www.devindplaats.amsterdam/actueel/nieuwsberichten

