
 
 
 
 

 

 

NIEUWSBRIEF september 2022 
 
Belangrijke data tot 24 oktober 2022: 
 
Dinsdag 6 t/m vrijdag 23 
september 

Startgesprekken reguliere groepen 

Dinsdag 6 september Start EU-schoolfruit programma 

Donderdag 8 september Schooltandarts in gebouw voor controles 

Woensdag 28 t/m vrijdag 30 
september 

Schoolkamp reguliere groepen 6/7, 7 en 8 

Woensdag 5 oktober AWBR studiedag team, kinderen geen school 

Woensdag 12 t/m vrijdag 14 
oktober 

Verhuizen en inrichten, kinderen geen school 

Zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 
oktober 

Herfstvakantie, geen school 

Maandag 24 oktober Eerste dag in ons nieuwe gebouw aan de Jan 
den Haenstraat 41 

 
Voorwoord van de directie 
Vorige week maandag zijn we weer begonnen en zijn de kinderen letterlijk het nieuwe 
schooljaar in gesprongen. Het was hartstikke leuk de kinderen en jullie weer te mogen 
begroeten en dat het gebouw weer gevuld werd met kinderstemmen. Inmiddels zijn we ruim 
een week aan de gang en wordt er, ondanks het warme weer, door de kinderen weer hard 
gewerkt. 
 
Dit schooljaar gaan we nog meer letten op het op tijd komen van de kinderen. 
De meeste kinderen zijn gewoon op tijd, maar sommigen niet altijd. Daarom 
beginnen we vanaf volgende week weer de actie KOM JIJ OOK OP TIJD!  
De lessen beginnen om 08:30 uur; de kinderen moeten dan dus in de klas 
zitten. De deuren van ons gebouw gaan open om 08:20 uur. 
Op donderdag 29 september zal de leerplichtambtenaar een ‘op-tijd-kom-
actie' uitvoeren. Na deze aangekondigde actie zal de leerplichtambtenaar ook 
regelmatig onaangekondigd acties bij de Vindplaats uitvoeren. 
 
Over ruim vijf weken verhuizen we al naar de Vindplaats en daar hebben we allemaal heel 
veel zin in. 
Namens het team van de Vindplaats wensen wij iedereen een prachtig schooljaar 2022-2023 
 
Namens het team van de Vindplaats, 
Gert Geertsma en Jolanda Buitenhuis 



Wie zijn er allemaal welke dag in de groepen? 
 

2022 - 2023 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Voorschool  Nabila 
Sanae 

Nabila 
Sanae 

 Nabila 
Sanae 

Nabila 
Sanae 

BSO Brenda 
Ronald 
Naima 

Brenda 
Ronald 
Naima 

Brenda 
Ronald 
Naima 

Brenda 
Ronald 
Naima 

Brenda 
Ronald 
Naima 

Groep 1-2 Attie Attie Attie Attie Attie 

Groep 2-3 Hanneke Hanneke 
Mariam 

Mariam Mariam Mariam 

Groep 3-4 Aicha  Aicha Aicha Aicha Aicha 

Groep 4-5 Meindert 
 

Meindert 
Agnes 

Agnes Agnes Agnes 

Groep 5-6 A Caressa  Caressa Caressa Caressa Anoek 

Groep 5-6 B Elly Anoek Elly Elly Elly 

Groep 6-7 Fatima Fatima Kheira Fatima Kheira 

Groep 7 Nicoline Nicoline Nicoline Nicoline Bo 

Groep 8 Bo Bo 
Huda 

Fatima Huda Huda 

Nieuwkomers 
Geel 

Heavenly  Heavenly Heavenly 
Marlies 

Marlies Marlies 

Nieuwkomers 
Blauw 

Manouk  Manouk Manouk Manouk Manouk 

Nieuwkomers 
Rood 

Jeroen V. Jeroen V. 
Astrid 

Jeroen V. Astrid Astrid 

Nieuwkomers 
Oekraïne l.l. 
 

Helena 
Iryna 

Helena 
Iryna 
 

Helena 
Iryna 
 

Helena 
Iryna 
 

Helena 
Iryna 
 

Onder-
steuners 

Rianne  
(MB: 
'sochtends) 
(BB: 's 
middags) 
Huda (BB) 
Misalia (NK) 

Kheira (BB) 
Misalia (NK) 

Rianne (MB) 
Huda (BB) 
Monique  
(MB: 3-4) 
Misalia (NK) 

Kheira (BB) 
Monique (MB) 
Meindert 
(MB) 
Misalia (NK) 

Monique 
(MB) 

IB-ers Marike Angela Marjolein 
Angela 
Marike 

Marjolein 
Angela 
Marike 

Angela  
Nienke 



2022 - 2023 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Beeldende 
vorming 
docent 

Yara Yara Yara   

Gym 
docenten 

Kasper Jeroen v.d. L  Kasper 
Jeroen v.d. L 

Kasper 

Management 
assistent 

Floor Floor  Floor Floor 

Conciërge Mohamed Mohamed Mohamed Mohamed Mohamed 

Directie Gert  
Jolanda  

Gert  
Jolanda 

Jolanda  Gert  
Jolanda 

Gert  

 

 
Thema start schooljaar 
Voor de zomervakantie zijn wij gestart met HetKan. Zie: https://www.hetkanvoorhetkind.nl/. 
HetKan is een organisatie die is gespecialiseerd in professionalisering in onderwijs en 
kinderopvang. Ingrid Nagtzaam en Hilde Paulsen (trainsters bij HetKan) begeleiden ons 
team bij het versterken van de pedagogische grondhouding en bij het ontwikkelen van het 
thematisch onderwijs. 
De uitgangspunten van de Vindplaats en van HetKan zijn: 
Kinderen ontwikkelen zich het best als ze zich veilig, vertrouwd en betrokken 
voelen. Gelukkige kinderen leren het meest! Onderwijs en kinderopvang zijn 
gericht op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Op het kindcentrum 
leren ze vaardigheden voor het leven.  
We zijn dit schooljaar begonnen met het thema ‘SAMENLEVEN’. Gedurende dit 
thema zullen de kinderen in alle groepen met elkaar de regels van de stamgroep en hun 
eigen buurt bedenken. Op deze manier hebben de kinderen eigenaarschap en mogen ze 
meedenken over welke keuzes er gemaakt worden; dit alles binnen de kaders die gelden op 
de Vindplaats. 

 

Controle gegevens leerlingstamkaart tijdens startgesprek 

De komende periode zijn bij alle groepen startgesprekken. U ontvangt hierover via Parro 

informatie van de groepsleerkracht. 

Omdat we sinds 1 augustus een nieuw kindcentrum zijn met een nieuwe naam, krijgen alle 

ouders voorafgaand aan dit startgesprek een envelop met daarin o.a. een leerlingstamkaart 

van de Vindplaats en een intakeformulier medische gegevens. We verzoeken u alle 

gegevens hierop heel goed te controleren en op het formulier zelf te wijzigen/aan te vullen. 

En daarna deze formulieren te ondertekenen en weer bij de leerkracht in te leveren. 

Let op: Beide ouders met wettelijk gezag (voogdij) moeten verplicht de leerlingstamkaart 

ondertekenen. 

We hopen natuurlijk altijd dat beide ouders samen naar het startgesprek komen. Als slechts 

een van u aanwezig kan zijn, is het de bedoeling dat de andere ouder met wettelijk gezag zo 

snel mogelijk langskomt op school om ook deze stamkaart nog te ondertekenen. 

 

 

https://www.hetkanvoorhetkind.nl/


Openingstijden gebouw 

Op onze website kunt u onze openingstijden van de voorschool, de basisschool en (straks) 

het kinderdagverblijf terugvinden. 
Zie: https://www.devindplaats.amsterdam/praktische-informatie/openingstijden 

 

Werkwijze overblijf (TSO) en kosten tot de herfstvakantie 
Ná de herfstvakantie zitten we in het nieuwe gebouw van de Vindplaats. We gaan vanaf dat 

moment met een continurooster werken, waarbij de lunch wordt betaald en verzorgd door de 

Vindplaats. Alle kinderen blijven dan 

lunchen op school. 

Van 29 augustus tot de herfstvakantie 

is er nog geen continurooster en zijn er 

tijdelijk nog kosten verbonden aan de 

overblijf van 12:00 - 13:00 uur (TSO). 

Voor de periode tot de herfstvakantie zijn de kosten € 26,- per kind. 

Vanuit Schoolkassa van ParnasSys -via een individueel bericht in de Parro app- ontvangt u 

binnenkort voor deze periode een IDeal betaalverzoek voor € 26,-. 

 

Privacy instellingen – via Parro app 
Ieder schooljaar opnieuw heeft school toestemming nodig om beeldmateriaal met ouders te 
delen. Als ouders kan je via de app Parro de privacy voorkeuren elk schooljaar controleren of 
wijzigen. Omdat we nu van 2 leerling administratie systemen naar 1 systeem over zijn 
gegaan is het extra belangrijk om even te controleren of dit allemaal nog steeds goed staat 
bij uw kinderen. Dit kan u controleren in Parro via de volgende stappen: 
1) Ga in Parro naar het vierde tabblad 'Instellingen'; 
2) Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'; 
3) Geef aan wat de privacy voorkeuren per kind zijn, via de stipjes achter het kind. 
Wij gaan er van uit dat ouders de ingestelde Privacy voorkeuren zelf elk schooljaar goed 
controleren en eventueel wijzigen of aanvullen. 
Lukt het toch niet om dit zelf te doen? Kom dan even langs bij Floor. Dan kan zij u verder 
helpen. 
 
 

Schoolfruit 
Vanaf deze week is het EU-schoolfruit programma gestart en krijgen we dankzij een EU 

subsidie voor 3 dagen per week gratis fruit            geleverd. Dit 

project loopt dit jaar door tot en met de week van 10 februari 2023. 
Meer informatie zie ook hier: 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-

ouders.htm  

Het schoolfruit wordt elke maandag op school geleverd door Verdi 

import en wordt in alle groepen uitgedeeld op de dinsdag, woensdag 

en donderdag. 
Let op: Dit schoolfruit is extra fruit naast het fruit dat u zelf elke dag 

van huis meegeeft. Het is dus de bedoeling dat u ook zelf dagelijks 

nog wat fruit of groente voor de korte pauze blijft mee geven. 

U hoort als we verhuisd zijn naar ons nieuwe gebouw nog hoe we dit fruit programma 

precies in gaan zetten na de herfstvakantie. 

https://www.devindplaats.amsterdam/praktische-informatie/openingstijden
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm


Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022 - 2023 

Op onze website kunt u ook alle vakanties en vrije dagen terugvinden. En al deze data 

komen ook nog in de kalender van de Parro app. 
Zie: https://www.devindplaats.amsterdam/praktische-informatie/vakanties-vrije-dagen-en-

verlof 

 

Verteltassen maken (donderdag) & lenen (vrijdag) 
Afgelopen week is het Verteltassen project weer gestart. Verteltassen zijn zelfgemaakte 

tassen met mooie boeken, spelletjes, knuffels en 

speelgoed erin. Kinderen krijgen meer plezier in 

lezen en boeken door het spelen met de inhoud 

van de tassen, op school of thuis. Ouders helpen 

mee met het bedenken, maken en vullen van de 

Verteltassen. 

Het uitlenen van de tassen is vorige week 

vrijdag gestart en is dan voortaan elke vrijdag. De tijd is van 08:30 uur - 09:30 uur en de 

plek tot de herfstvakantie is het lokaal rechtsboven in de losse unit op het binnenplein op de 

eerste verdieping. De tassen worden voor twee weken uitgeleend. 

Het maken van de tassen is elke donderdagochtend. Wilt u ook meehelpen met het 

maken van deze tassen? Laat dat dan vooral even weten via Floor of Jolanda. 

 

TOB taalcursus 
De organisatie Taal & COAST op Maat geeft in ons gebouw Nederlandse taallessen "Taal & 

ouderbetrokkenheid" aan ouders van Kindcentrum de Vindplaats. Komende week start weer 

een nieuwe groep in ons schoolgebouw. Er is dan vervolgens elke week twee keer per week 

les op de maandagochtend en dinsdagochtend van 08:45 - 11:45 uur. Er zijn nu nog 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. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Informatie van Kind & Motoriek 

 

Stoepkrijt parcours 
 
Het leuke van stoepkrijt? Je kunt er allerlei verschillende spellen mee bedenken. Hebben 
jullie al eens een evenwichtsparcours proberen te maken? 

 
Wat heb je nodig? 

• Stoepkrijt 

• (Stoep)tegels om op te krijten 
 
 

 

https://www.devindplaats.amsterdam/praktische-informatie/vakanties-vrije-dagen-en-verlof
https://www.devindplaats.amsterdam/praktische-informatie/vakanties-vrije-dagen-en-verlof
mailto:tob@TCMtaal.nl


 
Hoe ga je te werk? 

- Teken met stoepkrijt een parcours op de straat (zie het plaatje voor een voorbeeld, 
maar je kunt natuurlijk ook zelf een mooi parcours bedenken). 

- Begin met het tekenen van twee eilanden. De eilanden moeten een aantal meter uit 
elkaar worden getekend (bijvoorbeeld één aan de ene kant van de straat, en één aan 
de andere kant van de straat).  

- Teken nu een weggetje tussen deze twee eilanden door bijvoorbeeld: 
o Een hinkelbaan te tekenen 
o Een brug/lijn te tekenen waar je overheen moet balanceren 
o Obstakels te tekenen waar je overheen moet springen.  
o Wees creatief en bedenk/teken zelf mooie weggetjes om naar de overkant te 

komen.  
- Heb je het weggetje getekend? Dan kan je nu beginnen!!  
- Lukt het jou om over je eigen parcours van het ene eiland naar het andere eiland te 

komen?  
 
Veel plezier!! 
 

 
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 ook hier terug te lezen:  
https://www.devindplaats.amsterdam/actueel/nieuwsberichten  
 

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

