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Gestart! 2018-2019
Het is helaas niet gelukt om voor aanvang van dit schooljaar de formatie geheel
rond te krijgen. De openstaande vacature in groep 7 is nog niet ingevuld. Dat
betekent dat vooralsnog de groepen 7 op donderdag en vrijdag worden
samengevoegd. De zoektocht naar een nieuwe collega gaat onverminderd voort!
Na een week van voorbereiden, inrichten, vergaderen en scholing is ons team
voortvarend en enthousiast begonnen. Zoals aangekondigd zijn er een aantal
nieuwe collega’s gestart; Anja Greep in groep 3/4B, Anna van Hove in 3/4A en
Anne Verboon in 6B.
Er gaan ook dit jaar leerkrachten een opleiding volgen, voor de vervanging in de
groepen hebben we een vaste invaller aangenomen; Ingeborg LangendorffWesterbeek. Zij zal in groep 6A Jenny vervangen en in groep 8B Anouk. Jenny gaat
de opleiding tot gedragsspecialist doen en Anouk tot intern begeleider.
Op de ouderavond van 13 september kunt u met alle nieuwe collega’s
kennismaken en hen een hand geven!
De studiedagen dit schooljaar zullen voornamelijk gevuld worden door onze
scholing tot “Vreedzame School”. We hebben met het team én de overblijfmedewerkers

al
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middag

hierover

gevolgd

vorige

week.

Ouderbetrokkenheid is belangrijk, we zullen u veelvuldig informeren over DVS (de
vreedzame school) en organiseren op 22 november een ouderavond hierover.
Overige studiedagen en dagdelen vullen we met het borgen van diverse
vakgebieden zoals Nieuwsbegrip, Topondernemers en Engels.
Nu Rianne lid van het management team is geworden heeft ze haar plek in de MR
moeten

opgeven.
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vertegenwoordigen! De oudergeleding is gelijk gebleven; Rifka van der Meer
(voorzitter) en Thomas Bayer.
Het traktatie-beleid op de Kleine Kapitein is al die jaren niet veranderd maar
vraagt opnieuw wel wat aandacht……denkt u eraan dat de traktatie gezond is en
dat de leerkrachten graag hetzelfde krijgen als de kinderen?
Voor inspiratie verwijzen wij u naar: https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kinden-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-enkinderfeest.aspx
Net als voorgaande schooljaren krijgen de kinderen les van docenten van de
Muziekschool Amsterdam. Dit jaar zullen dat ook de groepen 1/2 zijn! De groepen
1 t/m 4 volgen het programma ZingZo en de groepen 5 t/m 8 MuziektheaterZo.
Voor beide programma’s komen er nieuwe docenten; Christie de Wit en Anne
Stalman. De lessen starten in de week van 17 september.
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Hoera!
Wij feliciteren de
volgende kinderen met
hun verjaardag en
wensen ze een gezellige
dag toe!

Oproep verkeersbrigadiers
Iedere ochtend staan er twee ouders als verkeersbrigadier op het zebrapad
onderaan de Jan Schaefferbrug. Zij helpen onze kinderen veilig over te steken en
stoppen het verkeer wanneer nodig.

September
3: Mohamed (8A)
3: Selah (1/2B)

Het team brigadiers heeft versterking nodig! Bij voldoende brigadiers is iedereen

4: Elize (8A)

maar eens in de twee weken aan de beurt en is de continuïteit gewaarborgd. Dit

6: Maite (6A)

team wordt gecoördineerd door Hester en Peter (ouders van Felix en Tom). De
opleiding tot verkeersbrigadier wordt verzorgd door onze wijkagent.
Meld u aan! javaverkeersbrigadier@gmail.com

11: Jahely (6A)
12: Jim (3/4A)
12: Benthe (7A)

Ter inspiratie hieronder alvast een link over kinderen in het verkeer:
http://verkeerseducatiepunt.nl/verkeersopvoeding-door-ouders/

12: Daantje (7A)
13: James (8A)
14: Hanna (5B)

Ouderavond 13 september en startgesprekken
Op donderdagavond 13 september, van 19.00 uur tot 20.30 uur, organiseren wij
onze jaarlijkse ouderavond waarop we veel informatie geven over het leerjaar en de

17: Liyara (5B)
18: Boaz (8B)

klas van uw kind(eren). De jaarkalender is af en ligt voor u klaar in de klas deze

18: Safira (8A)

avond. Tevens vragen we alle ouders ons privacy-beleid te tekenen waar het gaat

22: Roman (6A)

om het geven van toestemming voor bijvoorbeeld de app Klasbord.
Bij de opening om 19.00 uur in de hal, zal Laura de eerste plaatjes en ontwerpen
laten zien van de nieuwbouw!
Een belangrijke avond dus, waar we een grootse opkomst verwachten!

25: Rafael (1/2A)
25: Miles (6A)
29: Bram (6A)
30: Vida (7A)

De startgesprekken vinden plaats in de week van 17 t/m 21 september. U kunt zich
tijdens de ouderavond van 13 september intekenen voor deze gesprekken.

Oktober
3: Liyana (3/4B)

Volgende nieuwsbrief: 16 oktober 2018

3: Lieke (3/4B)
3: Lois (7A)
7: Sophia (5B)
9: Ronya (8A)
10: Leah (8B)
10: Isabel (8B)
14: Charlie (5A)
14: Sidney (6A)
18: Hayden (3/4A)
20: Badr (6A)
22: Elisha (7B)
25: Meva (3/4B)
29: Lou (3/4A)
30: Midencio (3/4A)
31: Tom (3/4A)
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