
Nieuwsbrief 1, augustus/september, 2022-2023

We zijn weer begonnen!
Vorige week heeft het team de school weer ingericht, vergaderd en alles in orde gemaakt
voor het nieuwe schooljaar. Nadat we met diverse activiteiten het vorige schooljaar
hebben afgesloten, zijn we moe en tevreden de vakantie ingegaan. We hopen dat
iedereen een hele mooie vakantie gehad heeft, lekker uitgerust is en weer met veel zin
begint aan het nieuwe schooljaar. Wij in ieder geval wel!

In de vakantie is er onderhoud geweest aan de school, onder andere het
buitenschilderwerk. Na een grondige schoonmaak binnen konden we maandag weer in
een prachtig, schone en opgeruimde school starten. Wat heerlijk om maandag weer al
die blije kindergezichten in de school te zien!

Dit schooljaar werken we met een nieuwe Montessori-rekenkast. Dat zal even wennen
zijn voor de kinderen en voor ons. Het is prachtig materiaal en de kinderen zijn dan ook
nieuwsgierig en gemotiveerd om ermee te werken. En wij ook natuurlijk! U kunt ook
even kijken als u na schooltijd de klas inkomt. Uw kind kan er vast al wat over vertellen.

Dit jaar gaan we ook voor het eerst werken met een leerlingenraad.
Twee leerlingen nemen het voortouw om dit op poten te zetten:
enthousiasmeren van leerlingen en het uitschrijven van verkiezingen.
Zij worden hierbij geholpen door school. Een ontzettend leuk initiatief!

Volgende week dinsdag is de eerste ouderavond. De leerkrachten
vertellen u dan over het reilen en zeilen in de klas.

U ziet het, de school blijft in beweging! Wij hebben er veel zin en gaan
er een leuk schooljaar van maken! Elk maand houden we u via de
nieuwsbrief op de hoogte van interessante, leuke en belangrijke weetjes
en ontwikkelingen.

Schoolparool
Beste ouders,

Ongeveer 4 x per schooljaar komt ons Schoolparool uit. Het wordt helemaal door
leerlingen gemaakt en in elkaar gezet. Zij zijn er iedere keer trots op. Omdat de
vormgever van de laatste jaren (ex-ouder) er mee ophoudt zijn wij voor ons Schoolparool
dringend op zoek naar een ouder, die de leerlingen met de vormgeving wil helpen. Er is
een vast plan/format voor de vormgeving, maar nieuwe ideeën zijn natuurlijk altijd
welkom!

Wanneer u meer wilt weten of u aan wilt melden, graag contact opnemen via school met
Roos Besancon of Sam Verheij.

Alvast dank!
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Personeel
De formatie is rond, gelukkig nog net voor de vakantie! Helaas hebben we meteen de
eerste week ook al zieken in ons midden. We hebben dat gelukkig kunnen oplossen. Het
lerarentekort is een groot probleem, we zullen altijd ons uiterste best doen om
vervanging te vinden, zodat het opdelen van klassen zo min mogelijk voorkomt. Als het
op geen enkele manier lukt om te vervangen, klassen te verdelen, dan kan het
voorkomen dat een klas thuis moet blijven. Dit doen we alleen als het echt niet anders
kan. Laten we hopen dat dit niet of slechts zelden voorkomt!

Nieuw Programma Naschoolse Activiteiten (van
Dock)

Uw kind heeft via de leerkracht een brochure
ontvangen vol verrassende activiteiten waar
vanaf vrijdag 9 september voor kan worden
ingeschreven via de website
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam. Op
school liggen nog extra brochures. Voor
stadspassers zijn de activiteiten geheel gratis
en dankzij donaties van ouders kunnen we
ook kinderen zonder stadspas blij maken met
een gedoneerde cursus, dus schroom niet om
contact op te nemen met de talentmakelaar
(zie hieronder). De cursussen starten in de
week van 3 oktober 2022, tenzij anders
vermeld.

Wat is er allemaal in de buurt te doen?
Kinderen kunnen o.a. meedoen met Hoe word
ik Archeoloog, Zingen, Swingen &amp;
Acteren, Circus, Hiphop-dansles, Wetenschap
met de UVA, nu ook de Projecten Parade Plus+
voor de bovenbouw kinderen.

Meer cursussen en informatie over de inhoud
vindt u in de brochure en op de website. En

bekijk een filmpje over de naschoolse activiteiten.

Inschrijven kan vanaf vrijdag 9 september 09.00 uur via
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam.

Wilt u informatie of heeft u hulp nodig bij het inschrijven? Neem dan contact op met de
talentmakelaar van DOCK: Wanda Broers, wbroers@dock.nl 06 22 32 94 74
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https://naschoolseactiviteiten.amsterdam
https://youtu.be/JSHPNsDpy-s
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam


Vakantiedagen en studiedagen 2022-2023
De vakanties en studiedagen zijn in de laatste nieuwsbrief van het vorige jaar
opgenomen, en zijn terug te vinden op de website. Wilt u uw vakantie afstemmen op
deze data? Het is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk om verlof buiten de
vakanties aan te vragen. De criteria daarvoor vindt u op het verlofformulier, dat kunt u
hier vinden, of is op te halen bij de administratie.

Goed om even te weten, de bovenbouw gaat op schoolreis van 24 t/m 26 oktober. Er is
op 24 oktober ook een studiedag. Maar het kamp gaat wel gewoon door, hoor, en de
bovenbouwleerkrachten zijn daar natuurlijk gewoon bij! Voor alle andere kinderen is er
die dag geen school!

Covid 19-update
Het gaat goed met de besmettingen op dit moment. Op dit moment is het zo dat
kinderen en leerkrachten alleen getest hoeven worden als zij klachten hebben die passen
bij het coronavirus. Een zelftest is hiervoor voldoende. De beslisboom kunt u nog steeds
raadplegen, deze is ook in het Engels beschikbaar. Bij twijfel of uw kind naar school mag
kunt u de beslisboom raadplegen of de school bellen.

Na een positieve test geldt het volgende:

● U gaat minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie. U telt vanaf het
moment dat u klachten kreeg. Dat is dag 0.

● U kunt na 5 dagen uit isolatie als u 24 uur lang geen last meer heeft van 1 of meer
van deze klachten:
● koorts;
● hoesten;
● keelpijn;
● benauwdheid;
● neusverkouden.

Voor meer informatie over isolatie na een positieve coronatest:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in
-isolatie-na-positieve-test

Wij horen het graag als uw kind een positieve (zelf-)test heeft, zo kunnen wij zicht
houden op het aantal besmettingen op school, waar nodig maatregelen treffen en u
informeren als het aantal besmettingen oploopt.
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https://eilanden.espritscholen.nl/home/organisatie/schoolverzuim/
https://www.boink.info/beslisboom
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test


Handige data
● 6-9 Algemene ouderavond, van 19.00 - 20.00 uur
● 5-10 t/m Kinderboekenweek
● 17-10 t/m 21-10 Herfstvakantie
● 24-10 Studiedag
● 24-10 t/m 26-10 Schoolreis bovenbouw

Alle belangrijke data kunt u vinden op de website of via deze link: (agenda website)

LEES MEER OP ONZE WEBSITE

montessorischool de Eilanden
Grote Bickersstraat 102, 1013 KS  Amsterdam
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https://eilanden.espritscholen.nl/home/praktisch/agenda
https://eilanden.espritscholen.nl/home/

