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Voorjaarsvakantie
8.30-9.30 uur Ouderbijeenkomst
Verkeersplein, Muzieklokaal
Stadspas scannen, vanaf 8.45 uur
Studiedag, alle leerlingen vrij

Beste ouders,
Zoals beloofd stelt onze nieuwe adjunct-directeur zich deze week aan u voor.
Uit een viertal goede kandidaten voor deze functie kwam zij als beste uit de bus. En daardoor zal ze
formeel per 6 maart beginnen.
Zij zal zich bezighouden met alle organisatorische en logistieke zaken in de school en daarnaast
vooral het eerste aanspreekpunt zijn voor u als ouders, onze leerlingen, en ons team op de dagen dat
ik niet werk.
Op dit moment zijn we bezig om alle taken te bespreken en al enigszins te verdelen. We houden u
van belangrijke zaken hierin op de hoogte.
Ik heb er alle vertrouwen in dat we met Marjon een goede aanvulling van de directie in huis hebben
en wens haar veel plezier en succes in haar nieuwe functie!
De ouders van groep 6/7A zijn vandaag apart geïnformeerd over het feit dat Marjon daardoor 1 dag
minder voor de groep zal staan. Hun eigen meester Bert zal deze dag overnemen. Hiermee blijven
we voor de groep kwaliteit en continuïteit garanderen!
Verder kunt u in deze nieuwsbrief lezen over
de IPC activiteiten in groep 6/7A en een stukje
waarin meester Jelle vertelt dat hij best wel
eens jaloers kan zijn op zijn collega’s uit de
bovenbouw!
Gelukkig weten we dat meester Jelle zich als
een vis in het water voelt bij zijn kleuters (en
omgekeerd zij ook bij hem)!

Tot slot goed om te weten dat er deze vakantie gratis leuke sportactiviteiten zijn in de Wethouder
Verheijhal (zie verderop in deze nieuwsbrief)
Voor nu wens ik u een heerlijke vakantie, en dat de zonnige dagen nog even aanhouden!

Met hartelijke groet,
Cissy Merison
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Voorstellen Marjon Weidema

Met trots mag ik u vertellen dat ik de nieuwe adjunct-directeur van de Linnaeusschool ben geworden.
Die trots voel ik, omdat ik trots ben op onze school en omdat ik de mooie taak zal vervullen om
samen met team en directie goed voor deze school te blijven zorgen.
Ik werk voor het achtste jaar op de Linnaeusschool en had vrij snel mijn hart verpand aan onze
school. We zijn een prachtige buurtschool, waar Amsterdammertjes op zitten uit alle windstreken. En
daarnaast is er een krachtig team dat zich jaar in en uit inzet om het onderwijs steeds aantrekkelijker
te maken.
Het meest zult u me de afgelopen jaren voor de deur van het midden-lokaal boven hebben zien staan
om groep 7 of 8 de hand te schudden. Dit schooljaar heb ik gewerkt in groep 6/7A en zal dat ook 2
dagen blijven doen.
In de school ben ik verder actief geweest in het ons wegwijs maken in IPC en droeg ik mijn steentje
bij om ons onderwijs steeds beter op elkaar af te stemmen.
Op maandag en dinsdag zal ik voor de klas staan en op woensdag, donderdag en vrijdag zal ik de
taken van adjunct-directeur op me nemen.
Op woensdag 6 maart zal met mijn nieuwe functie starten. Ik zie er naar uit u dan te zien!
Marjon Weidema
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Nieuws uit groep 1/2

De juffen en meesters van de hogere groepen hebben het maar makkelijk. Zij hoeven niet steeds zelf
een stukje voor de nieuwsbrief te schrijven, maar laten het werk door de kinderen doen. De kinderen
in groep ½ kunnen nog niet een verhaal schrijven, maar ze kunnen wel heel goed vertellen.
Meester Jelle heeft een hele slimme computer die kan opschrijven wat hij hoort. Dat is handig! Nu
kunnen de kinderen vertellen wat ze afgelopen week hebben gedaan en de computer schrijft het voor
ze op. Je moet wel heel rustig en duidelijk praten, anders raakt de computer in de war.
Ishaq:
Ik ging werken en ik maakte wanten. En erop maakte ik de regenboog. En boven maak ik hele
verschillende kleuren. En die waren heel mooi: grijs en geel en blauw en ook rood en ook een beetje
roze en paars.
En we gingen ook nog spelen. En toen ging ik met die cijfers spelen wat we ook in de kring hadden
gedaan. En toen ging ik bekers kleuren en dit mocht niet van de juf. En toen moesten we het wassen.
En toen waren ze weer schoon.
Lina:
Ik heb vandaag een heel groot neppe ijsje meegenomen. En toen was mijn speelgoed kwijt. En toen
gingen we het buiten zoeken. En ik heb nog een bubblegum en dan kun je bubbels mee maken en juf
had hem in de kast gelegd.
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Nieuws uit groep 6/7A

We zijn al even bezig met ons thema Nederland Waterland. Een thema waar kinderen zich steeds
meer bewust worden van de grote rol die water in ons land speelt. We hebben geleerd over de
watersnoodramp van 1953, waarom de Deltawerken zijn gebouwd, weten dat grote delen van
Nederland onder de zeespiegel liggen en hoe een polder is gemaakt.
Deze week leren we over duinen en dijken. Hoe zijn die ontstaan? Waar zijn ze van gemaakt en waar
worden ze voor gebruikt?
Uiteindelijk zullen we op zoek gaan naar de verschillen en de overeenkomsten tussen duinen en
dijken.
Wilt u in de vakantie een leerzaam uitstapje doen met de kinderen over dit onderwerp, dan volgen
hier een aantal tips:
-Bezoek het N.A.P. punt op het Waterlooplein bij het stadhuis (gratis). Hier kun je de stand van het
water zien en hoe hoog het stond tijdens de watersnoodramp. Ook is er een heel klein museumpje te
bezoeken over dit onderwerp.(1 euro)
-NEMO heeft een tentoonstelling ‘Waterrijk’. Hier leren kinderen hoe je drinkwater zuivert, het land
beschermt tegen overstromingen en hoe je een stuwdam bouwt om stroom te kunnen opwekken.
-Waterzuiverigsduinen. Heerlijk wandelen, rennen en spelen in de duinen en je verbazen over hoe
groot dan gebied is.
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Ouderbijdrage betalen met de Stadspas.

Helaas was ik dinsdag 5 februari ziek, hierdoor heb ik geen stadspassen kunnen scannen voor
betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Ik heb nu een nieuwe datum ingepland, en dat is
Dinsdag 26 februari, vanaf 8.45 uur.

Sporten in de Wethouder Verheijhal

Sporten in de Wethouder Verheijhal

Op de onderstaande dagen kun je gratis sport en spe doen in de Wethouder Verheijhal. De
activiteiten worden begeleid door de medewerkers van Give and Gain die ook onze TSO activiteiten
doen. Dat betekent dat uw kind de begeleidiers al kent!
Ik begreep dat er op verzoek ook lekker zaalvoetbal gespeeld kan worden!
Zin in?
U hoeft zich bergens aan te melden en kunt gewoon, met uw kind, binnenlopen.
De tijden zijn als volgt:

Maandag

15:15-16:15
16:15- 17:30

groep 1-4
vanaf groep 5

Dinsdag.

15:15-17:30

vanaf groep 5

Donderdag 15:15-17:30

vanaf groep 5

Vrijdag.

vanaf groep 5

15:15-17:30
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