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Volgende nieuwsbrief 11 juli 2019  

 

Belangrijke dagen 

1 t/m 3 juli oudergesprekken 

9 juli Eindmusical groep 8 

11 juli laatste schooldag kinderen om 11:45 zomervakantie! 

12 juli studiedag 

Einde tropenrooster 

In de afgelopen week hebben wij een tropenrooster gehanteerd ivm de hoge temperaturen. 

De verwachting was dat het de hele week zo tropisch warm zou zijn vandaar de beslissing 

om het de hele week in te voeren.  Voor de komende week zien we geen  verwachtingen 

van tropische temperaturen en gaan we weer over op het gewone rooster. Ik wil hierbij 

iedereen bedanken voor de  flexibiliteit en inzet.  

Formatie 2019-2020 

Wij zijn  blij u te kunnen mededelen dat wij  (in deze tijd van lerarentekort) ook voor komend 

schooljaar weer voor alle groepen voldoende leerkrachten hebben kunnen aanstellen en 

behouden.Tijdens de oudergesprekken van volgende week zal de leerkracht van uw 

kind(eren) bekend maken bij welke leerkracht(en) uw kind volgend jaar in de groep zal 

komen. De kinderen zullen dit maandag 1 juli zelf van hun huidige leerkracht te horen krijgen. 

Een overzicht van de indeling van leerkrachten en overig personeel zult u aantreffen in het 

informatieboekje van 2019-2020. Dit ontvangt u in de laatste week van de zomervakantie via 

Social Schools. In dit informatieboekje zult u ook een evaluatie van het afgelopen schooljaar 

vinden en een overzicht van de speerpunten van het  schooljaar 2019-2020. In de eerste 

schoolweek na de vakantie zult u weer een papieren kalender van ons ontvangen  met 

daarop de belangrijkste data van het komend schooljaar. Deze data kunt ook altijd 

terugvinden op onze vernieuwde website en in de tweewekelijkse nieuwsbrief. 

 
Naschoolse activiteit NEMO en volgende week de laatste lessen 

Volgende week zijn de laatste lessen van de naschoolse activiteiten. Ouders mogen deze 

laatste les de laatste 25 minuten komen kijken! Behalve bij NEMO want dat is op 6 juli. 
 

 

 
 

 



  
 

Vakanties en studiedagen/vrije (mid) dagen schooljaar 2019-2020 

 

Vakanties en vrije dagen:       eerste dag:       Laatste dag: 

Herfstvakantie:                        21-10-2019      25-10-2019 

Kerstvakantie:                         23-12-2019      03-01-2020 

Voorjaarsvakantie:                  17-02-2020      21-02-2020 

Goede Vrijdag en pasen          10-04-2020      13-04-2020 

Meivakantie:                            27-04-2020      08-05-2020 

Hemelvaart en dag erna         21-05-2020      22-05-2020 

Tweede pinksterdag:              01-06-2020      01-06-2020 

Zomervakantie:                       06-07-2020      14-08-2020 

 

Studiedagen: 

 

Studiedag 1: maandag 26 augustus 2019: start gesprekken, 

           ouders komen met leerlingen op gesprek; inschrijven  

                                                    via Social Schools in de week van 19-8-2019 

Studiedag 2: dinsdag 15 oktober 2019: alle leerlingen vrij 

 

Studiedag 3: maandag 25 november 2019: alle leerlingen 

                                                    vrij  

 

Studiedag 4: vrijdag 10 januari 2020: alle leerlingen vrij 

 

Studiedag 5: woensdag 11 maart 2020:  

                                                    ouder-kindgesprekken (alle ouders en  

           leerlingen komen op gesprek; inschrijven 1 week  

                                                    van tevoren)  

Studiedag 6: dinsdag 12 mei 2020: alle leerlingen vrij 

 

Studiedag 7: vrijdag 12 juni 2020: alle leerlingen vrij 

 

Studiedag 8: vrijdag 3 juli 2020: alle leerlingen vrij 

 

Vrije middagen: 

Vrije middag vrijdag 20 december 2019 

Vrije middag vrijdag 14 februari 2020 

Vrije middag donderdag 2 juli 2020 

 

Openbare Basisschool IJplein, Gedempte Insteekhaven 85, 1021 RA Amsterdam 

Telefoon 020-6341046  www.ijpleinschool.nl 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreis groep 5 en 6 

 

De kinderen van groep 5 en 6 zijn dinsdag op schoolreisje geweest naar Drievliet. Groep 

6 heeft hier een verslagje over geschreven en toen ze klaar waren gingen ze op zoek 

naar het gezegde van de zin.  (vandaar de gekleurde woorden). 

 

 De reis en het eten.  
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Wij gingen met de bus  naar Drievliet  in Den-Haag. Het  was een lange rit. Eenmaal daar 

begonnen we te eten, toen gingen we in groepjes naar de attracties. 

Sommige waren leuk, andere heel eng. Om 12:30 uur gingen we met de groepjes naar onze 

tassen. En toen gingen we eten, dat was patat met mayonaise en een  perenijsje. Daarna 

gingen we verder spelen. Om 14:15 uur gingen wij met de bus terug naar school. Het was 

een leuke reis. 
  

Gemaakt door:”Ismail, Adam en Hui-mei.” 

 
 
Drievliet 25-6 2019 

Het was super leuk!  

Eerst gingen we een rondje met zijn alle 

lopen en toen gingen we eten en  we gingen op de heel hoge schommel en toen gingen 

we weer eten patat en ijs 

en toen ging ik in het spookhuis ‘super eng!’, want ik moest alleen. Maar ja, toen ging ik 

er niet meer in dus ging ik in de trein  rondjes maken. Ik wou in het schip maar ik had 

geen tijd meer helaas en toen gingen we naar huis 

 
Gemaakt door Sami en Doha 

 

 

 
Met de bus naar Drievliet 

Het duurde heel lang in de bus en het was warm. Sommige kinderen 

waren zelfs wagenziek.  

Het duurde ook lang omdat er een file was.  

 

Ik had het heel heet. Ik zat naast Ismail. We hadden kaarten mee 

en Sami zat voor Ismail.  Sami leunde steeds naar achter waardoor 

de kaarten vielen.  

 

Mohamed Ab en Anthony 

 

  
 

Wij zijn naar Drievliet geweest.  

We gingen met de bus en dat duurde ongeveer een uurtje.Toen we aankwamen moesten 

we eerst heel lang wachten in de rij,maar uiteindelijk waren we binnen. Als eerst gingen 

we naar onze plek om de tassen neer te leggen en om wat te drinken.Daarna gingen we 
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gelijk met de juf in het piratenschip. Eerst was het eng, maar toen we nog een keer 

gingen was het wel leuk.Daarna gingen we hier in: 

 

Dat was ook heel leuk, alleen de bochten gingen hard.Toen we hiermee klaar waren 

gingen we in dit: 

 

Ik dacht eerst dat het eng was, maar toen ik er toch in ging was het super leuk. 

 

Om half 1 kregen we patat en een ijsje en om half 2 gingen we verzamelen en weer 

terug naar huis.  

Channy-Lee en Rabia 

 

 

 

 

 

 

Wat vinden kinderen leuk? 

 
We vroegen aan groep zes wat ze het leukste vonden in Drievliet. We hebben er groepjes 

van gemaakt. Dit is de uitslag: 

 

Groepje 1 (Sofia Manuela en Mohamed af): Wij vonden het piratenschip het leukst omdat 

het heel hard ging. Je ging bijna ondersteboven.Daarna vonden we zweefmolen  het 

leukst, omdat het leek alsof je zweefde. Daarna de Jungle rivier, want je werd helemaal 

nat. 
 

Groepje 2(Adam Hui Mei en Ismail): Wij vonden de Nautilus(de Octopus) het leukst 

omdat hij hard ging en meester Maarten en juf Cindy gingen er ook in. 

De Zweefmolen staat op de tweede plek,omdat hij hoog ging en we kregen veel wind in 

ons gezicht. De Jungle rivier staat op de derde plek omdat je lekker nat werd. 
 

Groepje 3 (Sami en Doha): Wij vonden de Dynamite Express het leukst omdat we er met 

ze allen in waren. De Jungle rivier staat op de tweede plaats, omdat er veel water in zat. 
De Nautilus vonden we leuk, omdat het heel hoog ging en het ging draaien. 
 

Openbare Basisschool IJplein, Gedempte Insteekhaven 85, 1021 RA Amsterdam 

Telefoon 020-6341046  www.ijpleinschool.nl 

 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Drievliet_-_Kopermijn.jpg
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Drievliet_-_Dynamite_express.jpg


  
 

En wij (Leonieze,Christina en Margarita): Wij vonden de Nautilius het leukste, omdat hij 

hard ging en heel snel en heel hoog en het draaide ook nog. De Zweefmolen vonden we 

het tweede leukste, omdat het leek alsof je zweefde en je kreeg en lekker windje. Het 

derde leukste de Dynamite Express, omdat we met de groep 6 ‘gang’ gingen. En omdat 

het snel ging en heel leuk was.  
 

door Margarita, Leonieze en Christina. 

 

 
 
 
Even lekker een appeltje voor de dorst#superwarmdezeweek 
 

 

 

 

Waterpret 

De zomer is goed begonnen, en zelfs een hittegolf met dinsdag 32 graden in Amsterdam. 

Op school een tropenrooster en natuurlijk veel waterpret. 
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Voedseltuin tijdens de Pauze Carrousel 

Vandaag 14 juni 2019,larven/draakjes van de lieveheersbeestjes gezocht. Er waren er 

heel veel. De kinderen konden er niet genoeg van krijgen aldus juf Ineke. Ook vonden we 

nog eitjes van het lieveheersbeestje en het lieveheersbeestje zelf. De vlinders hielden 

zich nog verborgen na de regenbui. We hadden veel geluk met het droge en zonnige 

weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een fijn weekend gewenst! Namens het gehele team van obs 

IJplein 
 

Openbare Basisschool IJplein, Gedempte Insteekhaven 85, 1021 RA Amsterdam 

Telefoon 020-6341046  www.ijpleinschool.nl 

 


