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Onderbouw 
 

In de onderbouw is er de afgelopen periode natuurlijk aandacht besteed aan het 25-jarig 

bestaan van de school. We hebben met de kinderen gesproken over hoe het 25 jaar geleden 

was, wat was er al en wat was er nog niet. Er zijn lessen gegeven, een aantal kinderen heeft 

foto’s van hun ouders meegenomen van hoe ze er 25 jaar geleden uitzagen en natuurlijk gaan 

we hier ook nog even mee door… 

Verder zijn er in de verschillende klassen ook andere lessen gegeven. In de klas van Tatiana 

wordt er aandacht besteed aan de Noord- en Zuidpool, ijskristallen, de windroos met de 

windrichtingen, in de klas van Sandra en Wendy ontdekken ze hoe een boon zich ontwikkelt 

tot een plantje. In de klas van Mila hebben de kinderen veel geleerd over de Olympische 

Winterspelen en in de klas van Caroline en Robiene leren de kinderen van alles over 

planeten. 

Natuurlijk wordt er ook hard gewerkt met alle montessorimaterialen en andere materialen die 

wij in de klas hebben, leren ze getallen uitspreken, woordjes leggen en lezen, reeksen 

opbouwen, kleuren herkennen en benoemen, etc. Nieuwsgierig hoe dat nou echt gaat in de 

klas? U kunt altijd een afspraak met de leerkracht van uw kind maken om een keer een uurtje 

mee te komen draaien in de groep! 

 

Middenbouw 

En natuurlijk hebben we ook in de middenbouw veel geleerd over de geschiedenis van de 

school en de buurt naar aanleiding van het 25 jarig jubileum. Door middel van foto’s en 

filmpjes gaat de geschiedenis meer leven en ook de rondwandeling door de buurt in 

gemengde groepjes van kinderen uit de middenbouw en bovenbouw was een groot succes.  

Natuurlijk bent u ook in de middenbouw van harte welkom om een uurtje mee te komen 

draaien, maak daarvoor een afspraak met de leerkracht van uw kind. Nog even ter 

herinnering; daarnaast bent u altijd welkom om na schooltijd even de klas binnen te lopen om 

met uw kind naar zijn/haar  werk te kijken.  

Bovenbouw 
 

Natuurlijk ook in de bovenbouw veel aandacht voor het 25-jarig project. Een hoogtepunt was 

zeker de rondwandeling die de kinderen maakten door de buurt: iedereen die zich daarvoor 

inzette: harstikke bedankt, het was zeer de moeite waard.  

Daarnaast hebben vooral de achtste groepers heel spannende tijden: zij bezoeken heel veel 

middelbare scholen om straks een keuze te kunnen maken. Elke dag zijn er wel nieuwe 

verhalen hoe het was. 

De zevende groepers hebben hun eerste schooltuinlessen gehad. Deze zijn nu nog binnen, 

maar over een paar weken gaan de kinderen ook daadwerkelijk met hun handen de aarde in! 

Ook voor de bovenbouw geldt: wilt u een uurtje meedraaien in de groep, maak gerust een 

afspraak met de leerkracht: wij vinden dat echt heel leuk. 
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Groepsopbouw  

 

In de laatste klassenoudervergadering kwam de groepsgrootte in de bovenbouw aan de orde 

en de zorg die onder ouders hierover leeft. 

Hopelijk geeft onderstaande informatie meer duidelijkheid over het hoe en waarom van de 

groepsopbouw en aantal kinderen. Mocht u nog vragen hebben over dit of andere 

onderwerpen kunt u met Caroline Geerke een afspraak maken. 

 

Onze huidige groepsopbouw bestaat uit vier OB groepen, vier MB bouwgroepen en drie BB 

groepen. De opbouw waar wij naar toe willen is  een vier OB, drie MB, drie BB combinatie. 

Dus een 10- klassige  school. Dit beleid hebben wij jaren geleden op grond van ervaringen en 

wensen bedacht en afgesproken. Sinds januari 2016 zijn wij bezig dit te realiseren. Het zorgt 

ervoor dat er één lokaal vrij komt, zodat we dit kunnen gebruiken voor een 

handenarbeidlokaal, muzieklokaal of nog anders. Extra ruimte is een grote wens van ons om 

praktische en onderwijsinhoudelijke redenen. 

Nog een argument is dat wij op school alleen vierjarigen willen aannemen zodat een stabiele 

opbouw van het kinderaantal het gevolg is en wij geen zij-instromers in de MB en/of BB 

hoeven aan te nemen om ons leerlingenaantal op peil te houden. Zij-instromen is in veel 

gevallen lastig voor de kinderen en ligt soms ingewikkeld op een montessorischool. Dit geldt 

niet voor kinderen die van een andere montessorischool komen.  

 

Het aantal gemiddelde kinderen per groep ziet er dan als volgt uit: 

in de OB: 23 tot 25 kinderen 

in de MB: 28 tot 30 kinderen 

in de BB: 28 tot 30 kinderen 

Deze getallen kunnen soms wat schommelen afhankelijk van kinderen die niet bij elkaar 

geplaatst kunnen worden, denk aan broertjes en zusjes, verdeling jongens en meisjes of 

dezelfde ontwikkelingsproblematiek. 

De huidige aantallen kinderen in de BB is : 29,30,31. 

De afgelopen periode hebben de BB groepen een dag in de week extra ondersteuning 

gekregen, in de praktijk komt dat neer op twee keer een dagdeel. 

Bij Dominique Scheffers is dat Sam Verweij, bij Brigitte van Wageningen doet Ruth Bekker 

dit, voor het tweede dagdeel is geen vast iemand beschikbaar maar het kan wisselend 

opgelost worden  door Annemarie de Wit, Riwka Furth of Hagar Beerends. 

Bij Iepke Seebregts/ Nandy Pulles is dat Riwka Furth. 

Wij delen echter ook de zorg die er bij ouders ligt over de grotere BB groepen. Wij vragen 

ons af of de keuze die wij in het verleden maakte nu nog steeds de juiste is. Binnen het team 

gaan wij het hierover binnenkort hebben. Het is goed mogelijk dat we de uitgangspunten van 

toen nu in een ander perspectief zien en op grond van de ervaringen van de afgelopen 2 jaar 

tot een andere conclusie zullen komen. Op grond daarvan zullen we zo nodig ons huidige 

beleid aanpassen 

Komend schooljaar blijft de indeling echter hetzelfde. 

Wordt vervolgd. 

 

 

 

 

 

 

 



Staking 14 februari 

 

Half februari is bekend geworden dat de minister het extra geld dat de werkdruk moet gaan 

verlagen eerder voor de scholen beschikbaar komt. Daarnaast is duidelijk geworden dat de 

scholen zelf mogen beslissen hoe zij dit geld gaan inzetten om daadwerkelijk de werkdruk zo 

veel mogelijk te kunnen verlagen. Wij zijn hier natuurlijk erg blij mee! Volgend schooljaar 

komt een eerste deel van het geld beschikbaar en wij zullen direct aan de slag gaan om dit zo 

optimaal mogelijk in te zetten.  

Gezien het steeds groter wordende tekort aan leerkrachten dat na de zomer ook op onze 

school aan den lijve wordt ondervonden en om aandacht te blijven vragen voor de 

achterblijvende salarissen van leraren in het primair onderwijs ten opzichte van het 

voortgezet onderwijs, organiseren de vakbonden op 14 maart een staking in Noord-Holland. 

Dit maakt deel uit van een landelijke estafette staking, 14 februari waren de noordelijke 

provincies aan de beurt zoals u wellicht in het nieuws hebt kunnen volgen. Ons team doet ook 

nu weer van harte mee. 

De staking wordt ondersteund door de samenwerkende schoolbesturen in Amsterdam het 

BBO.  Het BBO organiseert voor de week van 7 t/m 14 maart acties met leerkrachten, ouders, 

en schoolbesturen onder de noemer OP=OP.  Zodra er meer duidelijkheid  is over de inhoud 

van de acties, zullen wij u informeren. 

Voor u is het van belang te weten dat onze schooldeuren op 14 maart gesloten zijn. 

 
 

Start Nieuwe Programma Naschoolse Activiteiten  

 

Vanaf de week van 19 maart t/m de week van 9 juli starten weer tal van leuke, nieuwe en 

uitdagende naschoolse activiteiten voor alle kinderen van de basisschool! Uw zoon of dochter 

ontvangt van de leerkracht een flyer met een overzicht. Meer informatie over alle activiteiten 

vindt u op onze website www.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl , welke ook prima 

werkt op smartphone of tablet. Vanaf vrijdag 16 februari 9.00 uur kunt u uw kind via deze 

website digitaal inschrijven. Wacht daar niet te lang mee: op 25 februari stopt de 

inschrijftermijn en hoe eerder er wordt ingeschreven, hoe meer kans op een plekje. Daarna 

kunt u nog inschrijven indien er nog plek over is. 

 

Wij nodigen u uit alvast een kijkje te nemen op de website om te zien welke activiteiten er 

voor uw kinderen allemaal worden aangeboden. Kiest uw kind voor coole streetdancelessen, 

acrobatische circusstunts, een cursus indoor hockey, ingewikkelde proefjes of is uw kind een 

geboren natuuravonturier of free runner! Bekijk het aanbod, maak samen met uw kind een 

keuze en schrijf uw kind vanaf 19 februari in. Heeft u vragen over het programma, problemen 

met de website of betalen? Neem voor de voetbaltraining contact op met Joost v/d Hulst, E: 

centrum@sciandri.com, T: 06 2157 1059. Voor alle overige activiteiten kunt u terecht bij 

Wanda Broers E: wbroers@dock.nl T: 06 2232 9474.  
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Te laat 

 

Er komen de laatste tijd weer erg veel kinderen te laat in de klas. 

Om op tijd aan het werk te kunnen zijn, moeten de kinderen toch echt om 8.40 uur in de klas 

aanwezig zijn. We hopen op een goede nieuwe start na de vakantie. 

  

Gevonden voorwerpen 
 

De gevonden voorwerpen manden zitten tot de nok toe vol. 

We geven u na de vakantie nog een week om te kijken of er iets van uw kind in zit, daarna 

maken we ze leeg. 


