NIEUWSBRIEF juli 2022
Belangrijke data tot en met maandag 29 augustus 2022:
Datum

Onderwerp

Maandag 11 juli

-Afscheidsavond groep 8B NQ

Dinsdag 12 juli

-Afscheidsavond groep 8A DR

Toelichting

-Groep 1/2A en 1/2B: Bezoek Artis
Vrijdag 15 juli

Middag vrij

De kinderen zijn uit om
12:00 uur en daarna start
de zomervakantie

Zaterdag 16 juli tot en met
zondag 28 augustus

Zomervakantie

Alle kinderen zijn vrij

Maandag 29 augustus

1e schooldag na de
zomervakantie

(het team is weer
bereikbaar vanaf maandag
22 augustus)

Voorwoord van de directie
Na wederom een heel turbulent schooljaar, is hier alweer de laatste nieuwsbrief. Schooljaar
2021-2022 was een behoorlijk intensief jaar waarin Corona een rol bleef spelen. Juist nu we
het gevoel kregen dat alles kan en mag, steekt Corona de kop weer op. Het blijft zaak op te
letten en regelmatig te testen.
Schooljaar 2022-2023 belooft ook een bijzonder jaar te worden, want … we gaan ná de
herfstvakantie onze intrek nemen in kindcentrum de Vindplaats in de Jan den Haenstraat 41.
We kunnen haast niet wachten!!! Het gebouw wordt prachtig.
Veel informatie staat al op onze nieuwe website: www.devindplaats.amsterdam
Maandag- en dinsdagavond hebben we afscheid genomen van de laatste groepen 8 van
de Narcis-Queridoschool en OBS de Roos. Toch weer even iets om bij stil te staan. Woensdag
zullen we alle 8e groepers uitzwaaien!
We wensen u allen een hele mooie zomer! Geniet, rust uit en blijf gezond. Tot 29 augustus!
Namens het team van de Vindplaats,
Gert Geertsma en Jolanda Buitenhuis

Wie zijn er volgend jaar allemaal op school?
Melody Emmelot gaat ná 10 jaar afscheid nemen van de Narcis-Queridoschool. Zij gaat op
een school in Amstelveen werken. Ook Elin Crone gaat ons na 5 jaar verlaten. Zij vertrekt naar
Haarlem. Wij wensen Melody en Elin heel veel plezier op hun nieuwe school!

Willem-Jan Huntjens is al een tijdje niet meer op school aanwezig. Ná de zomervakantie komt
hij niet meer terug op de Vindplaats omdat Willem-Jan en stichting AWBR een verschil van
inzicht hebben over de uitvoering van de werkzaamheden en de partijen hebben in goed
overleg besloten de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Nettie, Wilma, Mariya en Irma gaan genieten van hun (pre)pensioen. Wat zullen we alle
collegialiteit en kennis en ervaring gaan missen! We wensen ze een hele mooie toekomst met
veel tijd om te kunnen doen waar ze zin in hebben!
In het overzicht hieronder komt u ook een paar nieuwe namen tegen; Gerda en Hanneke zijn
twee leerkrachten met heel veel jaren ervaring in het kleuteronderwijs. Welkom! Ook een
warm welkom voor Astrid, Helena, Roman, Anoek, Meindert en Bo op de Vindplaats.
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Groep 1-2: Gerda en vacature (3 dagen)
Groep 2-3: Hanneke en Mariam
Groep 3-4: Aicha
Groep 4-5: Agnes en Meindert
Groep 5-6A: Caressa en Anoek
Groep 5-6B: Elly en Anoek
Groep 6-7: Fatima en Kheira
Groep 7: Nicoline en Meindert
Groep 8: Huda, Bo en Kheira
NK-rood: Heavenly en Marlies
NK-blauw: Manouk
NK-C: Marienke
NK-geel: Jeroen en Astrid
NK-Oekraïne: Helena en Roman
Voorschool: Attie en Sanae

Vakanties en vrije dagen komend schooljaar 2022 - 2023
•
•
•
•
•
•
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•
•

Zomervakantie 2022: 16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022
Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december 2021 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023
Tweede Paasdag: Maandag 10 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart/Pinkstervakantie (voor de kinderen): 18 mei t/m 29
mei 2023
Vrije middag: Vrijdag 21 juli 2023 vanaf 12:00 uur
Zomervakantie 2023: 22 juli 2023 t/m 3 september 2023

Teamdagen (kinderen vrij)
• Studiedag AWBR: 5 oktober 2022
• Verhuisdagen: 12, 13 en 14 oktober 2022
• Studiedag: 23 december 2022
• Studiedag: 9 januari 2023
• Studiedag: 24 februari 2023
• Studiedag: 16 maart 2023
• Studiedag: 7 juli 2023
Verzuim rond vakanties
De regels rondom schoolverzuim rond de vakanties zijn streng.
1. Verlof voor en na de zomervakantie kan alleen in heel bijzondere gevallen en alleen
met toestemming van de directie (Gert of Jolanda). Dit verlof moet ruim op tijd
aangevraagd zijn.

2. Als een kind voor of na een vakantie afwezig is zonder toestemming van de directie,
moet dit door de directie onmiddellijk doorgegeven worden aan de
leerplichtambtenaar.
3. Voor verlof aansluitend aan de schoolvakantie wordt in principe bijna nooit
toestemming gegeven. De school wordt gecontroleerd op de juiste en consequente
uitvoering van deze regels. We vragen van u om u er ook aan te houden. Er worden
door de afdeling leerplicht van de gemeente Amsterdam hoge boetes aan ouders
uitgedeeld bij overtreding van deze leerplichtwet.
Verlof aanvraagformulieren kunt u hier vinden (zie helemaal onderaan de webpagina):
https://www.devindplaats.amsterdam/praktische-informatie/vakanties-vrije-dagen-en-verlof
Of u kunt een verlofformulier krijgen via Floor of Mohamed.

Schooltijden komend schooljaar 2022 - 2023
Tot de herfstvakantie houden we dezelfde schooltijden als nu:
Deuren open: 08:20 uur
Deuren dicht: 08:28 uur
Start lessen: 08:30 uur
Schooltijden maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
• 08:30 - 12:00 uur en 13:00 - 14:45 uur
(Lunchpauze: 12:00 - 13:00 uur)
Schooltijden woensdag:
• 08:30 - 12:30 uur

Werkwijze overblijf (TSO) nieuwe schooljaar 2022 - 2023

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.
Vanaf 29 augustus tot de herfstvakantie is er nog geen continurooster en zijn er tijdelijk nog
kosten verbonden aan de overblijf (TSO).
Vanuit Schoolkassa van ParnasSys -via een individueel bericht in de Parro app- ontvangt u
begin volgend schooljaar voor deze periode weer een registratie- en IDeal betaalverzoek.

Herinnering voor juiste registratie- & betaling overblijf (TSO)
huidige schooljaar 2021 - 2022
Tijdens dit schooljaar 21/22 zijn er in totaal drie registratie- en betaalverzoeken (en
herinneringen) voor de TSO aan alle ouders verstuurd via de app Parro:

•
•
•

Blok 1 periode augustus - december
Blok 2 periode januari - maart
Blok 3 periode april - juli
Totale kosten TSO schooljaar 21/22:

€ 65,€ 41,€ 44,€ 150,-

Helaas heeft een aantal ouders de kosten voor de TSO blokken 1, 2 en/of 3 nog steeds niet
(helemaal) betaald terwijl de kinderen wel elke week naar de overblijf zijn geweest.
Als het u niet (meer) lukt om via de eerder verstuurde digitale IDeal Schoolkassa betaallinken
te betalen voor 15 juli, verzoeken we u om de juiste TSO-bedragen per direct en voor 15 juli
a.s. over te maken naar onderstaand bankrekeningnummer. Met vermelding van de naam
en de huidige groep van de leerling.
•
•

Voor de ouders van de Narcis-Querido naar:
Voor de ouders van OBS de Roos naar:

NL76 INGB 0006 2656 28
NL84 INGB 0004 5014 42

Als uw kind niet naar de overblijf (TSO) is geweest dit schooljaar:
Via de eerder verstuurde digitale Parro App Schoolkassa verzoeken geeft u dit 3 keer per
schooljaar zelf -dus per TSO-blok/periode opnieuw- aan.
U klikt dan op de weblink in het Schoolkassa “betaal” bericht en vinkt daar zelf onderaan
aan: <naam kind> maakt GEEN gebruik van de overblijf.

Gevonden voorwerpen
Kijkt u deze week nog even goed in de zwarte bak met
gevonden voorwerpen of er niets tussen zit van uw kind?
Deze zwarte bak staat naast de flyer kast direct bij de ingang
aan de Jan van Galenstraat. Alles wat er nog in zit aan het
einde van deze week gaat naar een kleding container.

Verhuisplannen? Nieuw telefoonnummer of nieuw e-mailadres?
Voor ons is het van belang dat we altijd het juiste woonadres van u weten en ook de goede
mobiele telefoonnummers en unieke e-mailadressen van beide
ouders/verzorgers hebben.
Zorgt u er daarom voor dat wij altijd de juiste informatie van u
hebben? U kunt zelf via het ParnasSys ouderportaal inzien welke
NAW-gegevens wij geregistreerd hebben staan en of dit nog
klopt. Of geef wijzigingen of aanvullingen persoonlijk door aan
Floor. Dit kan ook per e-mail via: f.bork@obs-deroos.nl of via een
individueel Parro bericht.
__________________________________________________________________________________________

Zomervakantie tips

Van 16 juli tot en met 28 augustus is het weer tijd voor MidzomerMokum. Er is sport, muziek,
theater, kunst, techniek en nog veel meer voor iedereen tot 23 jaar. Overal in Amsterdam,
dus ook bij onze school in de buurt. Meedoen is bijna overal gratis. Houd deze website in de
gaten, je vindt hier alle activiteiten: https://midzomermokum.nl
Ook via deze website zijn veel zomervakantie activiteiten in stadsdeel West terug te vinden:
https://activiteitenwijzer.amsterdam
De website is een verzamelplek van clubs, verenigingen en vakantieactiviteiten voor
kinderen in Amsterdam (West). De activiteiten en cursussen zijn onderverdeeld in rubrieken.
______________________________________________________________________________________

Informatie van Kind & Motoriek

Lekker voelen in de zomer!
Het is lekker warm weer dus een ideale tijd voor een ‘blotevoetenpad’! Nieuwsgierig
geworden? Lees dan snel verder!
Wat heb je nodig?
Bakken
Water (warm en koud)
Gras
Zand
Grind
Stenen
Klei
Watten
Hoe ga je te werk?
Vul de verschillende bakken met de verschillende materialen.
Misschien weet je zelf ook nog iets om in een bak te doen? Trek je
schoenen en sokken uit en stap van bak naar bak. Je kan dit ook
met je ogen dichtdoen. Kun jij raden wat je voelt?
Veel voelplezier!
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 nu nog even hier terug te lezen:
https://www.obs-deroos.nl/downloads
En vanaf het nieuwe schooljaar voortaan hier:
https://www.devindplaats.amsterdam/actueel/nieuwsberichten

