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Vakantierooster 2017 - 2018 

 

 
Vakantie Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag 

Herfstvakantie  Maandag 23 oktober 2017 Vrijdag 27 oktober 2017 

Kerstvakantie Maandag 26 december 2017 Vrijdag 5 januari 2018 

Voorjaarsvakantie Maandag 26 februari 2018 Vrijdag 2 maart 2018 

Goede vrijdag/paasvakantie Vrijdag 30 maart 2018 Maandag 2 april 2018 

Koningsdag Vrijdag 27 april 2018  

Meivakantie incl. Hemelvaart  Maandag 30 april 2018 Vrijdag 11 mei 2018 

2e Pinksterdag Maandag 21 mei 2018  

Zomervakantie  Vrijdag 20 juli 2018 Vrijdag 31 augustus 2018 

 
 
Extra vrije dagen (1 ½ ) 
voor de leerlingen   

23 -12-2017 v.a. 12.00 uur (voor de kerstvakantie)  
20 -07-2017 (voor de zomer)  

 

Studiedagen 
De leerlingen zijn deze dagen vrij  

Nog niet bekend 
 

 

 

 

 

Scholierenvergoeding en stadspas 

 

De scholierenvergoeding en de stadspas zijn er voor schoolgaande kinderen van 

Amsterdammers met een laag inkomen.  

Met deze vergoeding kunt u school-, sport- en culturele activiteiten van uw kind betalen. 

Denk daarbij aan kosten voor schoolspullen en -boeken, schoolreisjes, contributie van 

sportverenigingen, sportkleding, muziekles of theater- en bioscoopbezoek.  

Meer info op www.amsterdam.nl  

De link om de vergoeding direct aan te vragen staat op onze website.  

Een papieren versie van de aanvraagformulieren kunt u vragen bij de administratie op school. 

  

Jongerencultuurfonds en jeugdsportfonds 

 

Voor culturele activiteiten: dans, toneel, muziek enz. kunt u ook terecht bij het 

jongerencultuurfonds (www.jongerencultuurfonds.nl) en voor extra geld voor de sportwens 

van uw kind bij het jeugdsportfonds (www.jeugdsportfonds.nl ). De school kan voor de 

aanvragen bij deze instanties intermediair zijn.   
 
 

 

 

Grote 

Bickersstr. 

102 

1013 KS 

Amsterdam 

Tel.: 

6209608 

http://www.amsterdam.nl/
http://www.jongerencultuurfonds.nl/
http://www.jeugdsportfonds.nl/


Afscheid van een leesouder 

 

“Hagar heeft mij gevraagd iets te schrijven over hoe het is om leesouder te zijn. Met plezier 

heb ik 'ja' gezegd. Mijn jongste dochter is ‘klaar’ met De Eilanden en mijn taak als leesouder 

zit erop. Dus nu het nog kan geef ik graag mijn enthousiasme en boodschap door: leesouder 

zijn is méér dan leuk!!  

Lezen is een zo mooi medium waar verbeelding en communicatie op een prachtige manier 

samenkomen. Ik vind het gaaf om hun ontwikkeling en de stappen die kinderen daarin maken 

te monitoren en te begeleiden. 

Ik heb nu ongeveer 10 jaar wekelijks anderhalf uur op die kleine stoeltjes gezeten. Niet erg 

relaxed maar de tijd vliegt! Met oefenen.  ,Zien hoe ze steeds meer ervaring krijgen, 

vertrouwd raken met o.a. uitspraak, zinsstructuur, klank, leestekens, tempo, melodie en 

ademgebruik. Ik leef en luister mee in hun humor, volharding, stampen, omwegen, herhalen, 

frustratie en eigenwijsheid. 

Soms zag ik gezichten verschieten, nors worden of dat ze met sleepbenen mijn kant op 

liepen. ‘Oh nee, de leesouder.’ Anderen: 'hoi, mag ik eerst?’ Hoe dan ook, je krijg een band 

en ze voelen de noodzaak en zijn uiteindelijk allemaal blij met het oefenmoment. Afronden 

met bemoediging en met een aansporing hun zusjes, broertjes en ouders vooral veel voor te 

lezen, met het vooruitzicht op ervaring, kennis en lol.  

Als ik een week mis door vakantie of ziekte merk ik direct een terugval. Regelmatig oefenen 

is dus echt van belang zeker bij dyslexie, of als het kind het lezen thuis niet zo meekrijgt of 

gewoon wat meer begeleiding nodig heeft.  

Hoe dan ook plezier in lezen krijgen is super belangrijk. Het zet deuren open in verbeelding 

en creativiteit, in zelfvertrouwen en zelfmacht.  

Dus…. ouders, geef je op bij Hagar, ik kan het iedereen, die van kinderen, taal en lezen houdt 

van harte aanbevelen!!” 

Chris Vinken 

 

Wellicht dat u na het lezen van het enthousiaste verhaal van Chris zin krijgt om volgend 

schooljaar te komen lezen . Wie weet! U bent van harte welkom, aanmelden kan bij Hagar 

Beerends (h.beerends@eilanden.espritscholen.nl) 

   

Gevonden voorwerpen 

 

Misschien heeft u ze al gezien, maar we hebben 3 nieuwe manden voor de vele gevonden 

voorwerpen. Ze staan in de hal onder de vitrine. We stallen alle gevonden voorwerpen én de 

achtergebleven schalen enz. van het schoolfeest a.s. donderdag nog één keer voor u uit op het 

schoolplein. Daarna gaat alles, zoals elk jaar, weg! 

Vanaf volgend schooljaar stallen we niet meer alles uit op het plein. De nieuwe manden zijn 

duidelijk zichtbaar en we gaan er vanuit dat als u iets mist, u even in de manden gaat kijken.  

 

 

Vandaag, 20 juli, is de laatste schooldag. 

De vakantie start om 15.00 uur. 

Een fijne zomer, rust lekker uit en geniet. 

tot maandag 4 september.    

 

 

Zie hieronder nog de groepsbezetting                                                                    



                                                                                 GROEPSBEZETTING 

2017- 2018 

 

Op het laatste nippertje is het dan toch gelukt om de formatie na de zomer rond te krijgen. Door het 

vertrek van Waldine Böck en de benoeming van Koen Mulder in haar vacature werd de invulling op 

het laatste moment toch anders.                                                                                                                                       

Er zijn een aantal grote veranderingen :  

Nelleke Hofstra gaat uit de groep en zal haar tijd als IB-er voor de OB en MB gaan vullen. 
Luna Zwaan gaat met zwangerschapsverlof na de zomervakantie. 
Daan van Beers gaat zolang Luna Zwaan met verlof is, de woensdag in de klas van Koen/Luna doen. 
Het verlof van Nikee van Kooten wordt na de vakantie verder opgepakt qua invulling van de 
vacature. 
Nandy Pulles gaat na de zomer weer starten met 2 dagen in de groep.  
Michelle Hendrikx komt na de vakantie drie dagen terug. 
Annemarie de Wit gaat tot de kerst de twee dagen naast Michelle invullen. 
 
Onderstaand vindt u een overzicht van de groepsbezetting 2017-2018                                                         

Aan de kinderen die een andere leerkracht krijgen na de zomer dan  nu het geval is, is door de 

groepsleerkracht verteld wie er voor de groep staan het komend schooljaar. 

 

ONDERBOUW: 

AA 
 

Mila Middelberg 
Mila werkt op maandag, 
dinsdag, donderdag en 
vrijdag 

CC 
 
Amber Beckers/ 
       Tatiana 
   de Riedmatten   
Amber werkt op maandag 
en dinsdag, Tatiana werkt 
op donderdag en vrijdag 

DD 
 

Robiene  Wittebrood van 
Heusden/ Caroline 

Geerke 
Robiene werkt maandag, 
dinsdag en donderdag. 
Caroline werkt op vrijdag 

EE 
 
Sandra Heerkens/ Wendy 
van Dijk 
Sandra werkt op maandag 
en dinsdag, Wendy werkt 
op donderdag en vrijdag 

 
 
MIDDENBOUW: 

A 
 

Kirsten Bijlsma/Ruth 
Bekker  

Ruth werkt in principe op 
vrijdag, dit kan wisselen. 
Is in ieder geval tot kerst. 

B 
 

Joep Klamer/ Annemarie 
de Wit 
Annemarie werkt op 
woensdag  
 
 

C 
 

Koen Mulder/ 
Luna Zwaan/ Daan van 
Beers  
Koen werkt op maandag, 
dinsdag, donderdag en 
vrijdag Luna werkt op 
donderdag en vrijdag 
Gedurende verlof van 
Luna werkt Daan op 
woensdag 

F 
 

MichelleHendrikx/ 
Annemarie de Wit 

Michelle werkt op 
maandag, dinsdag en 
woensdag t/m kerst. 
Tot kerst werkt 
Annemarie op de 
donderdag en vrijdag 

 



BOVENBOUW: 

E 
 

Brigitte van Wageningen/ 
Daan van Beers 

Daan werkt op vrijdag 
 

G 
 
Nandy Pulles/ Iepke 
Seebregts 
Na de zomer t/m de 
herfst werkt Nandy op 
maandag en woensdag. 
Iepke werkt op dinsdag, 
donderdag en vrijdag 

H 
 

Dominique Scheffers/ 
Nikée van Kooten 

Dominique werkt op 
maandag, dinsdag. Nikée 
werkt op donderdag en 
vrijdag. 

De woensdag wordt om 
en om door de 

leerkrachten gedraaid. 

 

Zorg: 

Hagar Beerends werkt vanaf september drie dagen in plaats van 3 ½. Hagar is IB-er voor de BB.      

Nelleke Hofstra werkt vanaf september vier dagen.  Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 

Nelleke is IB-er voor de OB en MB                                                                                                                      

Marije van Oostendorp  RT- er werkt op maandag en woensdag.                                                                    

Arie Drost RT-er werkt op maandag, woensdag en donderdag 

 

NT2, Ralfi, VVE:                                                                                                                                                        

Sophie van der Pol is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag                                                                     

Sam Verheij is er op vrijdag. 

Werklab:                                                                                                                                                              

Dominique Scheffers:  is er op de donderdag 

Vak uren:                                                                                                                                                                 

Muziek: Dennis van Wijk: maandagochtend en dinsdag 

Gym:                                                                                                                                                                                 

Menne Dutrieux: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  

BEVO:                                                                                                                                                                               

Iepke Seebregts: woensdag. 

KVS:                                                                                                                                                                               

Daan van Beers: dag nader te bepalen                                                                                                              

Annemarie de Wit:   dag nader te bepalen 

OOP: 

Marietje van der Leest: werkt op maandag, woensdag en vrijdag 

Ana Manic: werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 

Khadija Acheffay : is alle dagen aanwezig. 

 

Directie: 

Caroline Geerke:  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Aanwezigheid woensdag wisselt.                

Ruth  Bekker: (adjunct taken) werkt op maandag en vrijdag. 

 

Schooltuinen: (maandag)                                                                                                                                

Marietje (ochtend) Ruth (middag). 


