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Volgende nieuwsbrief 20 september 2019

Belangrijke dagen

16 september t/m 3 oktober schooltandarts
17 september oudersalon 8.30-9.30

Formatie 2019-2020
Groep 1 /2 A: ma ,di Jannelies Nieboer en Jolanda Timmermans (LIO
student), wo, do Jannelies Nieboer , vr Dyvieny Carmelia
Groep 1 /2 B: ma, di Dyvieny Carmelia LIO , wo, do, vr Hanny Stuart
Groep 3: ma,di,wo Tirza Carmiggelt , wo,do vr Cindy Deijle
Groep 4: ma, di Mavis Nunnely-Nectar + Xena Pelzer (LIO student), wo,
do ,vr Mavis Nunnely Nectar
Groep 5: ma,di,wo Maarten Weemhoff , wo,do vr Marc Taheij
Groep 6: ma, di, wo Hein Scholtens, di, wo, do, vr Monique Rumping.
Groep 7 ma ,di ,wo ,do, vr Olga Kool
Groep 8 ma, di Jenneke Hilbrands LIO + Thecla Koulen , ma, wo, do, vr
Thecla Koulen
Directie: ma, di, wo, vr Madeleen Ritsema
Management assistent: ma, di, wo (halve dag),do, vr Frederique van der
Goot
Intern begeleider: ma, di, wo, do, vr Rebecca Verdellen
ICT: di-middag/vrij-ochtend George Pol
Vakdocent BEWO: ma, di, wo Kimberly Manshanden
Vakdocent BEVO/theater: di ochtend, wo, do middag en vr middag
Machteld Wijnbergh
Onderwijsassistent: ma, di, do, vr Mohammed Hammouch verdeeld over
de groepen
Conciërge: Sebastiaan Salinas ma, wo (halve dag) , do

Hallo iedereen,
In de week van 30 september 2019 starten de nieuwe naschoolse cursussen van
Stichting Wijsneus op school. Wil je meedoen? Schrijf je dan snel in op
www.sterrenmakers.nl
Inschrijven kan tot 11 september. Als de cursus nog niet vol zit verlengen we de
inschrijfdatum. Ga naar www.sterrenmakers.nl

Zoek een activiteit - Klik dan bij 'Aanbieder' op Stichting Wijsneus en bij 'Wijkclub' op Ja.
Hier vindt je alle informatie en kan je inschrijven.

Tot ziens bij een van de cursussen!
Groeten van Team Wijsneus
Cursus programma september - december 2019:
Groep 1,2
Dinsdag
15.00-16.00

Verhalen in beeld Hou je van verhalen en vind je het leuk om iets met je handen te
maken? Dan is deze cursus iets voor jouw. Elke les maken we iets n.a.v. een kort
verhaal. Dat kan over dieren gaan maar ook over een kunstenaar of een sprookje.
We werken me o.a. papier en verf maar ook met gekleurde steentjes, textiel en
ander materiaal.

Groep 3,4
Dinsdag
15.00-16.15

Muscial Zahra is theatermaker en geeft les op de DAT!school. Zij vindt het heerlijk
om spelenderwijs met kinderen te werken aan zang, dans en spel. Zij heeft zelf in
diverse musicals gespeeld en heeft een gastrol in GTST gehad.

Groep 5,6
Dinsdag
15.00-16.15

Animatie Tafel Zelf een animatiefilm maken? Je maakt animaties met verschillende
materialen en technieken. Bedenk samen een spannend of grappig verhaal, teken
een storyboard, maak de hoofdpersonen en achtergronden en kijk hoe je eigen
tekeningen tot leven komen. Mindfulness Wil jij je soms nog blijer voelen? Je beter
kunnen concentreren in de klas of lekkerder slapen? Schrijf je dan in voor deze
Relaxkids cursus! Met leuke spelletjes en oefeningen leer je om je leven nog fijner
te maken.

WIJSNEUS WIJKCLUBS
Filmclub, natuurclub, techniekclub, dansen of kookworkshops met je
ouders, timmerclub, mode makers en circusclub.
Wij organiseren ook leuke wijkclubs verspreid door Noord.
In buurthuizen, schooltuinen, bibliotheek en andere creatieve locaties.
Je kan altijd instromen als er plek is en een heel jaar lang meedoen als je dat leuk
vindt. Je krijgt les van echte vakdocenten!

SPORT
de activiteiten voor blok 1 maandag 7 okt-29nov :Werelddans, basketbal en
racketsport(tennis) deze informatie en mogelijkheid tot inschrijving voor sport
komt iets later op de website van Sterrenmakers
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Gym rooster ijplein 2019-2020
Maandag
08.30-09.15 Opbouw
09.15-09.55 groep 3
10.00-10.15 ombouw
10.15-11.00 groep 4
11.00-11.45 groep 5
12.00-12.50 pauze
12.50-13.40 groep 6
13.40-14.20 groep 7
14.20-15.00 groep 8
Dinsdag
08.30-09.10 groep 6 of 5
09.10-09.50 groep 7 of 4
09.50-10.30 groep 8 of 3
10.30-11.00 ombouw + verzamelen gymplus kinderen
11.00-12.00 gymplus
12.00-12.50 pauze
13.00-13.45 1/2
13.45-14.20 1/2
14.20-15.00 1/2
Woensdag leercaroussel
08.30 - 09.20 vuur / noord
09.30 - 10.20 water / oost
10.20 - 10.40 pauze
10.50 - 11.30 lucht / zuid
11.40 - 12.25 aarde / west
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Beste ouders,
Vanaf maandag 26 augustus zijn de voorschool en BSO van TintelTuin geopend.
De voorschool IJplein is 4 ochtenden in de week, op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 08:45-12:45 uur.
De BSO is geopend na schooltijd van 15:00 uur-18.30 uur en in de vakanties van
08.30-18.30 uur. Het is in de toekomst ook mogelijk om voor schooltijd van 07:30-08:30
uur u kind bij ons te brengen. U kind wordt dan naar de IJpleinschool gebracht. Heeft u
hier interesse in laat het dan weten aan de administratie op de I Jpleinschool of kom
even bij ons binnen lopen. U kunt ons bereiken op: 06-40298159.
Met vriendelijke groet,
Shelley en Vanity
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Pauze Carrousel
De Pauze Carrousel is weer gestart. Er zijn twee nieuwe speelzones bijgekomen.
De speelzones zijn nu: buiten spelen, digitaal, spelletjes doen en knutselen.
De activiteiten eerste periode(leeftijdsgebonden) :muziek, dans, inline skaten, sport en
spel en bootcamp en op maandag komt de kok koken met 4 bovenbouwleerlingen en
gaan alle Pauze Carrousel kinderen het gezellig samen opeten. Hierdoor leren de
kinderen vaak meer smaken kennen en nog gezonder te eten. U kunt het ook thuis
aanmoedigen om onbekende smaken te proeven, alle maaltijden zijn vegetarisch en vol
verse groente, de leraren op school eten ook mee op de maandag.
Uw kinderen kunnen nog ingeschreven worden voor de Pauze Carrousel, voor de vaste
dagen kost het via een maandelijkse machtiging 1,50 per keer en via de strippenkaart 2
euro per keer ( strippenkaart voor 5 keer is 10 euro)
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Terug van weggeweest
Ik ben Vanity en ben getrouwd en heb 2 kinderen
en een hond. Ik werk nu bij Tinteltuin op de
VOORSCHOOL IJplein en BSO IJplein aan de
overkant bij jullie school en af en toe ook nog op
het Kinderdagverblijf bij ons op het plein. Ik werk
op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Ik heb hiervoor al 18 jaar op een voorschool
gewerkt en de laatste 2 jaar op een
Kinderdagverblijf.
Ik heb veel zin in om weer hier op het Ijplein te
werken, want ik ken het hier al. Twee jaar
geleden heb ik hier 3 jaar gewerkt op de
voorschool.
Ik hoop jullie gauw weer te zien!
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Beste ouders,

Mijn naam is Inez Kalkman en ik ben met ingang van augustus 2019 de
nieuwe ouder- en kindadviseur bij deze leuke school.
Ik ben op dinsdag van 8.30 uur tot 12.30 uur aanwezig op de IJpleinschool.
Ik zit in het kamertje aan het eind van de gang van groep 1, 2 en 3.
U of uw kind kan bij mij langskomen als er vragen over de opvoeding of
zorgen zijn over de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast kan ik helpen bij
het aanvragen van het sport of cultuurfonds voor uw kind.
Langskomen om alleen even kennis te maken: graag!
U kunt mij ook bellen op 06-40521973 of mailen naar
i.kalkman@oktamsterdam.nl Ik neem dan contact met u op.

Ik werk op dinsdag, woensdag en donderdag.
Daarnaast kunt u mij ook vinden bij het Ouder- en Kindteam op de
Wingerdweg 52.
U kunt meer lezen over Ouder- en Kindteams Amsterdam op
oktamsterdam.nl en/of bekijk het filmpje op youtube.
Hier kunt u ook het adres opzoeken van het team in jouw wijk en de
gegevens van de ouder- en kindadviseur op school.
Ouder- en kindadviseur (OKA)
Hulp en advies voor ouder en kind.
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Hallo,
Ik ben Jolanda Timmermans, ik ben 48 jaar en ik ben LiO (leerkracht in opleiding) in
groep 1-2a bij Jannelies en Divieny. Ik zit in het laatste jaar van de PABO en ben op
maandag en dinsdag op de IJpleinschool. Ik heb twee dochters van 10 en 15 jaar, ben
getrouwd met David en ik woon in Amsterdam Noord. Ik heb voor mijn studie PABO
gewerkt als redacteur bij tijdschriften en als zelfstandig tekstschrijver, maar liever was ik
bezig als hulpouder bij mijn dochters in de klas. Zo kwam ik erachter hoe mooi en
uitdagend het onderwijs is en besloot ik het roer om te gooien.Ik ga er met de kinderen
een leerzaam en gezellig schooljaar van maken!

Beste ouders en leraren van de Ijpleinschool,
Mijn naam is Shelley Doekhi en ik ben al bijna 15 jaar werkzaam bij Tinteltuin.
Ik ben altijd werkzaam geweest op het kinderdagverblijf.
Sinds dit schooljaar ben ik 4 dagen werkzaam op de voorschool en BSO Ijplein. Mijn
werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Ik ben zwanger en ga van 27-09-2019 t/m 02-03-2020 met zwangerschapsverlof. Na
mijn verlof zijn mijn werkdagen maandag, dinsdag en donderdag.
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Een fijn weekend gewenst! Namens het gehele team van obs
IJplein
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