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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,
In deze eerste volledige schoolwerk starten we zowel oude als nieuwe dingen weer op…. De
gymlessen zijn begonnen, de lessen beeldende vorming starten vrijdag, er is Nederlandse les voor
ouders, groep 4 begint aan de zwemlessen en ook de “sportjongens” druppelen weer langzaam
binnen om onze leerlingen tijdens de TSO te begeleiden.
Er wordt hier en daar nog wat geknutseld aan lesroosters maar dan staan die ook vast en kunnen we
langzamerhand in een vertrouwd en voorspelbaar ritme komen. Nieuw is dit jaar ook onze
Taalmethode Taalactief 4. Vorig jaar aangekocht, na een proefperiode van een maand en nu dan
écht gestart; we verwachten er veel van!
Nieuw zijn ook een viertal leraren, respectievelijk in de in de groepen 1/2, 5, 6/7 en 8. In deze
nieuwbrief stellen ze zich, zoals vorige week beloofd, kort aan u voor. Als u behoefte heeft aan een
persoonlijk kennismaking dan kan dat altijd. In groep 5 hebben we afgelopen dinsdag een eerste
kennismakingsbijeenkomst georganiseerd. Dat is voor de andere groepen ook een optie: ik hoor het
graag van u.
Vandaag al werd ik gecomplimenteerd met de rust in school. Voor een afspraak over
onderwijskwaliteit had ik een gesprek met een extern adviseur en die vertelde hoe fijn het
binnenkomen is in onze school…
Nu is dat compliment niet nieuw, want we hebben het de afgelopen jaren veel vaker gekregen, maar
op dit moment van het schooljaar, als alles nog in de opstartfase is, is het wél bijzonder!
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En, tot slot, morgen vindt er een zogenaamde “migratie” plaats: wij verhuizen van de éne internetaanbieder naar de andere. Noodzaak omdat we met veel vaste en mobiele apparaten willen kunnen
blijven werken.
De migratie heeft ook een nadeel: morgen is er geen wifi en geen internet, en dat betekent dat we
telefonisch ook niet bereikbaar zijn.
Alleen in noodgevallen kunt u de school bereiken via 020-7163460, dit is het telefoonnummer
van het stafbureau van STAIJ.

Met hartelijke groet,
Cissy Merison - directeur Linnaeusschool

Nieuws uit groep 1/2
Groep 1 en 2 gymles met juf Glenda.
Op maandagmiddag gymmen de kleuters voortaan met juf Glenda en juf Petra in het speellokaal.
Afgelopen maandag hadden we onze eerste gymles. Juf Glenda had toestellen en een spel
klaargezet. Het was erg leuk en we hebben goed gesport. De kinderen konden al veel onderdelen
zelfstandig doen.

We luisterden eerst naar de uitleg. Daarna gingen we flink aan het werk.
Tien keer springen op de trampoline terwijl je de ringen vasthoudt. Klimmen en over de beweegbare
wip lopen. Onder een poortje doorkruipen. We speelden ook een kat en muisspel. De kat moest de
staarten ( lintjes ) van de muizen afpakken.

Nieuws uit groep 6/7A

Vorige week kwamen alle kinderen weer de klas ingewandeld. De één een beetje verlegen, de ander
al uitbundig en opgetogen en zo zocht een ieder z’n plekje in de nieuwe klas.
Er is veel nieuws te zien; we zijn namelijk 6/7A en zaten vorig jaar nog niet allemaal bij elkaar in de
klas; we hebben twee nieuwe juffen, waarvan we de één al kenden van groep 8 vorig jaar en de
ander nog niet; het lokaal is veranderd, de kasten zijn verhuisd en de tafels staan anders.
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Maar behalve veranderingen, is er ook nog veel bekends; we hebben groepjes in de klas staan, de
vreedzame school is weer gestart, we rekenen, doen taal en spelling en binnenkort starten ook de
IPC lessen weer. Op de eerste schooldag leek het daardoor wel een beetje oud & nieuw. Een fijne
start van een nieuw schooljaar.
Deze eerste weken staan de lessen van de Vreedzame school centraal. Elke dag werken we aan het
thema We horen bij elkaar. Tijdens deze lessen leren we elkaar beter kennen, maken de juffen de
regels duidelijk en maken we samen afspraken hoe een fijne klas er uitziet.
Hieronder leest u het resultaat van de oogst van de eerste weken wat we al goed vinden gaan. En dat
belooft wat!

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Met ingang van dit schooljaar ben ik op donderdag en vrijdag de meester van groep 1/2. Graag wil ik
mij even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Jelle Soethout. Ik ben 24 jaar en woon in Amstelveen. In
mijn vrije tijd lees ik graag een boek, kijk ik leuke series en speel ik accordeon. Veel ouders en
kinderen zullen mij al kennen, omdat ik voor de zomervakantie al als onderwijsassistent heb gewerkt
op de Linnaeusschool. Ik combineerde dat toen met mijn werk op de buitenschoolse opvang. Dit jaar
heb ik dus twee dagen mijn eigen klas. Ik heb onwijs veel zin in komend schooljaar. Als je vragen
hebt mag je voor en na schooltijd altijd even langslopen.
Tot ziens!
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Even voorstellen

In deze nieuwsbrief wil ik mij graag even aan U voorstellen.
Mijn naam is Bert Slager en ik ben 62 jaar.
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam als leerkracht in groep 5.
Ik kom uit Utrecht waar ik samen met mijn vriendin woon.
Daarnaast woon ik ook een aantal dagen in Zeist, samen met
mijn zoon van 24.
In mijn vrije tijd schilder en kook ik graag en in de weekenden
wandel en fiets ik veel.
Ik ontmoet u graag eens op school.

Even voorstellen

Beste ouders en kinderen,
Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Marion Bakker,
ik ben sinds dit jaar leerkracht van groep 6/7A. Mijn werkdagen
in de groep zijn woensdag, donderdag en vrijdag.
Dinsdag ben ik ook op school te vinden. Ik werk dan individueel
of in kleine groepjes met kinderen uit de groepen 6/7A en B.
Ik heb jarenlang ervaring in het Montessorionderwijs gehad en
heb 6 jaar gewerkt als zelfstandig Remedial Teacher.
Werken op de Linnaeusschool is weer een nieuwe stap.
Ik hoop een mooie tijd met de kinderen te hebben.
Vriendelijke groet,
Marion Bakker
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Even voorstellen
Ik ben Nico, 35 jaar en ik woon in Diemen. Afgelopen jaar heb ik als invalleerkracht gewerkt op
verschillende scholen in Amsterdam. Dit jaar wil ik graag echt een band met mijn leerlingen
opbouwen, ze goed leren kennen en hen op die manier zo goed mogelijk begeleiden. Ik ben erg
enthousiast om dit jaar met groep 8 aan het werk te gaan en er een leuk, gezellig en vooral ook
leerzaam jaar van te maken!

Nederlandse Taalles voor ouders

Geachte ouder(s),
Nederlandse Taalles voor Ouders van uw kind op school.
Om u daarbij te ondersteunen bieden wij de cursus
“Nederlandse taal en Ouderbetrokkenheid” aan.
Tijdens de ‘Taal en Ouderbetrokkenheid’ krijgt u taalles in combinatie met informatie over
schoolzaken. U werkt ook aan opdrachten thuis, soms
Uw rol is belangrijk voor een goede ontwikkeling
samen met uw kind(eren).
Tijdens de cursus leert u (beter) Nederlands begrijpen, spreken en schrijven.
De cursus zal u helpen bij het ondersteunen van uw kind op school.
De cursus zal u helpen om beter te communiceren met de leerkracht over uw kind.
De cursus is gratis
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We verwachten uw aanwezigheid tijdens de lessen
De lessen worden gegeven op school, tijdens de schooltijden van uw kind(eren).
De lesdagen worden nog vastgesteld (waarschijnlijk maandag en donderdag).
Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Aanmelden en informatie:
U kunt een inschrijfformulier invullen bij de oudercontactmedewerker, directie of bij het
secretariaat van de school.
Voor meer informatie kunt u bellen met Nicoline van Huijstee
telefoon 06 21 597228 of een e-mail sturen naar info@eduza.nl
Wij verwelkomen u graag tijdens de les.
Poema & Qualitas in samenwerking met

Saskia Leysner en Nicoline van Huijstee
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