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belangrijke data . . . . .
Vrij
Din

14 september
25 september

Din
Din
Don
Vrij
Woe

25 t/m 27 september
25 september
27 september
28 september
3 oktober

Start zwemmen, groep 4
Informatieavond start schooljaar
Inloop 19.00 uur, Start 19.30 uur
Startweek NSA-programma
Voorlopige adviesgesprekken gr. 8
Voorlopige adviesgesprekken gr. 8
Open ochtend
Start Kinderboekenweek

mededelingen van de directie . . . .

Beste ouders,
Het schooljaar is weer begonnen! Voor sommige groepen een nieuw lokaal, voor anderen een nieuwe
juf of meester, of je zit met andere kinderen in de klas dan je gewend was…..al met al een overgang
als je bedenkt dat je zes weken lang vrij was…We hebben de eerste dagen gewerkt aan de sfeer en
regels in de klas en we gaan in alle groepen actief aan de slag om een fijne groep te worden met
elkaar.
Een groep waarin ieder kind een bijdrage levert aan de sfeer en het werkklimaat en waar kinderen in
overleg meedenken en meebeslissen over hoe het er in de klas aan toe gaat. Een groep waarin we,
zoals het programma van de Vreedzame School ons leert, oog, oor en hart voor elkaar (leren)
hebben.
Het was afgelopen dinsdag fijn om te zien hoe blij iedereen weer binnenkwam, verhalen werden
uitgewisseld en er werd weer veel gelachen en gespeeld met elkaar. Voor de lunchpauze op het plein
hebben we twee containers met nieuw speelmateriaal aangeschaft dus er kan weer heerlijk gespeeld
worden in de pauzes! Juf Glenda, die hiervoor gezorgd heeft (dank!) zal bepaalde materialen eerst
introduceren in de gymlessen, zodat kinderen er makkelijker zelfstandig mee kunnen spelen buiten.
En ja…tussendoor moet er ook weer gewerkt worden! Want ook dit jaar gaan we er alles aan doen
om elk kind zich met plezier te laten ontwikkelen! Dat doen we graag weer samen met u, hun ouders.
Samen maken we het mogelijk dat elk kind optimaal leert!
Vandaag, vrijdag openen we het schooljaar met een feestelijke dag vol, muziek en dans,
georganiseerd door juf Janneke –dank! - samen met onze eigen muziekschool Aslan (waar ook onze
muziekjuf Simone werkt). We hopen op droog weer zodat de presentaties lekker buiten kunnen
plaatsvinden!
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Dit jaar hebben we ook nieuwe gezichten in de school. Eén ervan stelt zich in deze nieuwsbrief alvast
voor, meester Erwin, onze nieuwe conciërge. We zijn heel blij met zijn komst. Het geld komt uit een
extra subsidie om de werkdruk voor leerkrachten te verminderen. Zij gaven aan dat een conciërge
daarbij de beste oplossing zou zijn. Inmiddels voelt het voor ons al alsof hij er al jaren is: welkom
Erwin!
Er zijn meer nieuwe gezichten, die zich in de komende nieuwsbrief persoonlijk zich aan u voor zullen
stellen.
Voor nu wens ik ons allemaal een heerlijk nieuw schooljaar toe, wij hebben er in ieder geval veel zin
in!

Met hartelijke groet,
Cissy Merison - directeur Linnaeusschool

Nieuws uit groep 3/4
Groep 3/4 van start.
Dinsdag zijn de kinderen in groep 3/4 weer begonnen. Het was natuurlijk vooral voor de nieuwe groep
3-ers best spannend. We gaan nu echt leren lezen.
We zijn begonnen met de letter i, maar kennen nu ook de k al.
Voor groep 4 is het natuurlijk ook een hele overgang. Ze moesten meteen al heel hard aan het werk.
Een nieuw taalboek, schrijven in schriftjes. En ook nog heel veel sommen.
Iedereen vond het natuurlijk ook leuk om hun vriendjes weer te zien.
Gelukkig mogen alle kinderen ook nog af en toe lekker spelen. En dat vind iedereen natuurlijk leuk.
Er hangen ook al heel wat letters in de klas. Dit is onze nieuwe verjaardagskalender. Ieder kind bij zijn
eigen letter.
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Nieuws uit groep 8

Groep 8 is een bijzonder jaar. Ga maar na: we gaan met elkaar op kamp, we maken belangrijke
toetsen en we verzorgen met elkaar een spetterende musical. We zullen daardoor nog meer een
groep worden. We bereiden ons voor op het voortgezet onderwijs. Daarom is groep 8 speciaal. Of
zoals een leerling het verwoordde: ‘Ik keek altijd op tegen kinderen van groep 8 want ze zijn zo groot.
Nu kijken andere kinderen zo naar ons.’
En wat is het dan fijn als je zo’n belangrijk en bijzonder jaar goed met elkaar kunt beginnen. Want wat
was het dinsdagochtend fijn toen de kinderen elkaar weer voor het eerst na de vakantie in de klas
zagen. Weliswaar in hetzelfde klaslokaal, maar met andere accenten. En dit jaar zonder juf, maar mét
twee meesters.
De start van het jaar staat traditiegetrouw in het teken van de zogeheten Gouden Weken van de
Vreedzame School. We maken afspraken over hoe we met elkaar willen omgaan. We houden ook de
regels van school tegen het licht. Daarbij zijn we kritisch, want we nemen niet zo maar meer dingen
aan. We denken mee en nemen onze verantwoordelijkheid. Op die manier leveren we een bijdrage
aan de school. En als je in groep 8 zit kun je ook kritisch kijken naar jezelf. Wat moet ik nog leren?
Wat zijn mijn talenten?
Daarover gesproken, we zijn de eerste dagen al lekker creatief bezig geweest. Het heeft iets te
maken met schreeuwen en verjaardagen. Komen jullie volgende week het eindresultaat bewonderen?

Groetjes uit groep 8
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Even voorstellen

Beste ouders en kinderen,
Ik wil mezelf graag even voorstellen . Mijn naam is Erwin Klaasen, sinds dit schooljaar ben ik de
conciërge van de school . Ik werk op maandag en donderdag de hele dag en vrijdag een halve .
Verder ben ik getrouwd en heb 2 kinderen, en ben ik ook nog werkzaam als pedagogisch
medewerker op een BSO op IJburg . In mijn vrije tijd train en coach ik het voetbalteam van mijn
zoontje bij Wvhedw . Dus als er iets is kunt u ook bij mij aankloppen .
Vriendelijke groeten.
Erwin Klaasen

Bibliotheek
Bibliotheek gesloten …….kinderen verdrietig
Onze mooie schoolbibliotheek is (tijdelijk) gesloten. Manon den Boer heeft jarenlang iedere woensdag
de bibliotheek opengehouden. Boeken gerubriceerd en vooral veel boeken uitgeleend.
Ze heeft vorig schooljaar heel vaak gevraagd of er andere ouders haar wilden komen helpen. Hier
heeft echter niemand op gereageerd. Zij kan nu meer werken en dus niet meer de bibliotheek open
houden.
Dus….. gezocht: vaders, moeders, opa’s oma’s die regelmatig in de bibliotheek willen helpen. 1 keer
per week, 1 keer per 2 weken, 1 keer per maand. Hoe meer mensen, hoe minder vaak je hoeft te
komen of hoe vaker de bibliotheek open kan. Wie komt ons helpen en zorgt ervoor dat uw kinderen
weer boeken kunnen lezen.
Manon kan jullie inwerken.
Geef je op bij de leerkracht van je kind of mail naar: mariette.blom@linnaeusschool.nl

4

Nieuws van ouder- en kindteam, Marcella van der Vliet

Ouder- en Kindteam op de basisschool
Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over de
situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam
verbonden. Hier kan je altijd terecht, bijvoorbeeld bij de ouder- en kindadviseur die op vaste
momenten aanwezig is. De professionals van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van
school, afspreken kan op school, in de wijk of thuis.
Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken), de
gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of ouderproblematiek zoals verslaving. Loop eens
binnen bij ouder- en kindadviseur Marcella van der Vliet, of maak een afspraak. Samen kijk je dan wat
er speelt en wat bij jullie past. Wil je gewoon informatie en advies? Gesprekken of begeleiding van de
jeugdpsycholoog of misschien een training voor kind of ouder? Je kan zelf rechtstreeks contact
opnemen met Marcella van der Vliet op 0640793804 of via m.vandervliet@oktamsterdam.nl.
Voor vragen over de ontwikkeling en gezondheid van je kind ben je welkom bij jeugdverpleegkundige
[Kim Dorreboom , kdorreboom@ggd.amsterdam.nl en 0610509360] of jeugdarts [Mohammed Hersi,
m.hersi@oktamsterdam.nl en 0613246814.
Gezondheidsonderzoeken op school
Ieder jaar worden alle vijf- en tienjarige kinderen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. De
onderzoeken worden uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, onderdeel van de
Ouder- en Kindteams Amsterdam. Ouders krijgen een uitnodiging met vragenlijst die zij vooraf
invullen en krijgen tips en informatie op maat. Van alle kinderen worden lengte en gewicht gemeten,
van de vijfjarigen testen wij ook de ogen en gehoor. Meedoen is vrijwillig.
Altijd welkom
Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk. Lees meer op oktamsterdam.nl. Hier
kan je ook (anoniem) chatten, het adres opzoeken van het team in jouw wijk en de gegevens van de
ouder- en kindadviseur op school. Je bent welkom!
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