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Belangrijke dagen 

 

22-06 t/m 23-06 telefonische oudergesprekken 

30-06 Afscheid groep 8 

02-07 Vrije middag, om 11.45 uur vrij ,vakantie inluiden met ijskoud de beste 

03-07 Start zomervakantie 

17-08 Startgesprekken (studiedag) 

18-08 Start lessen nieuwe schooljaar 

 

Afscheid juf Thecla 

Beste leerlingen en ouders, 

Meer dan 25 jaar heb ik met heel veel liefde en plezier mogen werken op de 

IJpleinschool. In deze periode heb ik mooie contacten kunnen leggen met zowel de 

leerlingen, de ouders en mijn gewaardeerde collega’s. 

Ik was overwegend leerkracht van de bovenbouw. Ik heb de leerlingen kunnen volgen in 

hun traject en ze kunnen zien doorstromen naar het middelbaar onderwijs. Ik heb 

leerlingen zich zien ontwikkelen van kinderen naar trotse jongvolwassenen. Dit was voor 

mij uitermate leerzaam en hier kon ik mijn inspiratie en voldoening uithalen. 

Zoals velen van jullie weten ben ik in 2017-2018 ziek geweest en dit heeft ook nu nog 

lichamelijke gevolgen. Ik heb er dan ook voor gekozen om dit jaar te stoppen als 

leerkracht. 

Natuurlijk maak ik het schooljaar af en zullen wij er met zijn allen voor zorgen dat de 

leerlingen van groep 8, ondanks de ‘vreemde’ Corona- tijd, een mooi afscheid zullen 

hebben.  Dit zal voor mij heel dubbel zijn, daar ik mij besef dat dit ook mijn afscheid in 

het onderwijs zal zijn. Desondanks kijk ik hier enorm naar uit.Het is voor mij een mooie, 

leerzame en prettige tijd geweest.  

Ik wens alle leerlingen een mooie, vruchtbare toekomst toe. Een toekomst waarin al jullie 

dromen mogen uitkomen, jullie jezelf blijven ontwikkelen om jullie doelen te bereiken. En 

denk erom: ‘Successen zijn er altijd!’  

Aan alle ouders zou ik het volgende willen meegeven: ‘Blijf je kinderen stimuleren en 

ondersteunen’. Zorg ervoor dat jullie de ouders zijn die jullie kinderen nodig hebben om 

alle mooie dromen waar te maken.  

Als laatste wil ik mijn dank uitspreken aan alle collega’s. Jullie hebben ervoor gezorgd dat 

ik mij altijd fijn heb gevoeld op school. Bedankt voor de mooie samenwerking en ik wens 

jullie allen een hele mooie toekomst toe. Ik heb reeds van enkele van jullie gehoord dat 

jullie  mijn stem en lach zeker  zullen missen in de personeelskamer. Mijn motto is: ‘Een 

dag niet gelachen is een dag niet geleefd’. 

 Ik hoop dan ook dat die mooie IJpleinschool nog vele jaren een begrip mag zijn in 

Amsterdam Noord.  

Veel liefs,  

Juf Thecla (Leerkracht groep 8) 
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Na 13 jaar hier op school te hebben gewerkt als leerkracht en intern begeleider, 
is voor mij de tijd gekomen om naar een andere school te gaan. Na de 
zomervakantie zal ik hier dus niet meer zijn. Ik heb al die jaren met veel plezier 
op de IJpleinschool gewerkt. Het warme contact met de ouders, de super lieve 
kinderen en mijn geweldige collega’s zal ik enorm gaan missen. Maar 
tegelijkertijd heb ik heel veel zin om een nieuwe uitdaging aan te gaan op een 
nieuwe school.  
 

Ik dank iedereen voor de fijne tijd, 
 

Veel liefs Rebecca 
 

 

 

 

Rapport-gesprekken: 

Vandaag heeft uw kind(groepen 3 t/m 7) het rapport meegekregen naar huis 

zodat u het alvast kunt inzien. Inmiddels heeft u zich in kunnen schrijven voor 

het telefonisch rapportgesprek volgende week. In verband met de voorschriften 

kunnen de gesprekken deze keer helaas niet fysiek op school plaatsvinden. We 

hopen dat dit bij de startgesprekken op 17 augustus wel het geval kan zijn. Ik 

houd u hierover uiteraard op de hoogte. 

 

 

Indeling formatie  2020-2021 

 

Groep 1 / 2 A:  ma t/m vr Dyvieny Carmelia 

 

Groep 1 /2  B: ma, di Jannelies Nieboer +LIO vacature; wo t/m vr Hanny Stuart 

 

Groep 3 : ma t/m vr Mavis Nunnely-Nectar 

 

Groep 4: ma, di Tirza Carmiggelt; wo t/m vr Xena Pelzer 

 

Groep 5: ma t/m vr Olga Kool 

 

Groep 6: ma t/m wo  Hein Scholtens; wo t/m vr Monique Rumping 

 

Groep 7: ma, di Maarten Weemhoff; wo t/m vr Cindy Deijle 

 

Groep 8: Marc Taheij 



 

Onderwijsassistent; ma t/m vr groepen 3 t/m 8 Mohammed Hammouch 

BEWO: ma, wo, do Kimberly Manshanden 

BEVO/theater: di,wo,vr Machteld Wijnbergh 

 

Directeur: ma,di,wo,vr  Madeleen Ritsema 

IB: Merel Noordhuizen 3 dagen (nog  nader te bepalen) 

Management assistent: ma t/m vr Frederique van der Goot  

Conciërge: ma, di, do Sebastiaan Morales Salinas 

Doelab: di Monique Rumping 

Pedagoog: wo Maarten Weemhoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een papieren kalender 

 

 

 

 

Vakanties 2020 

 

12-10-2020 t/m 16-10-2020 Herfstvakantie 

21-12-2020 t/m 01-01-2021 Kerstvakantie 

22-02-2021 t/m 26-02-2021 Voorjaarsvakantie 

26-04-2021 t/m 07-05-2021 Meivakantie 

12-07-2021 t/m 20-08-2021 Zomervakantie 

 

Studiedag / middag 

 

17-08-2020 studiedag 1 

06-10-2020 studiedag 2 

23-11-2020 studiedag 3 

19-02-2021 studiemiddag 4 / de leerlingen hebben tot 11.45 les  

10-03-2021 studiedag 5 

06-04-2021 studiedag 6 

14-05-2021 studiedag 7 

09-07-2021 studiedag 8  

 

Vrije dagen 

 

18-12-2020 Vrije middag alle leerlingen om 11.45 uur vrij 

12-02-2021 Vrije middag alle leerlingen om 11.45 uur vrij 

02-04-2021 Goede vrijdag 

05-04-2021 Tweede Paasdag 

20-04-2021 Personeelsdag Innoord, alle leerlingen hele dag vrij  

13-05-2021 Hemelvaartsdag 

24-05-2021 Pinksteren 

08-07-2021 Vrije middag alle leerlingen om 11.45 uur vrij 
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Cito toetsen 

Stedelijk is besloten dat in ieder geval de Cito Begrijpend Lezen en Rekenen 

Wiskunde wordt afgenomen. Wij hebben dit op school uiteraard ook gedaan.  

Doel van de afname is om de stand van zaken vast te stellen en zodoende 

leerbehoeftes in kaart te brengen. Hierop kan het onderwijs vervolgens afgestemd 

worden. 

 

Voorlopig advies groep 7 

Het voorlopig advies groep 7 vindt plaats conform de afspraken in de 

Kernprocedure. Het advies wordt naast factoren als werkhouding en gedrag 

gebaseerd op de M6, E6 en M7 resultaten en de resultaten van de methode 

gebonden toetsen. 

De resultaten van de Cito toets in groep 7 die recentelijk is afgenomen  worden 

alleen meegenomen in het voorlopig advies als dat in het voordeel van de leerling 

is. 

Positieve of stimulerende factoren die bij kinderen zichtbaar zijn geworden in de 

periode van de schoolsluiting kunnen ook meegenomen worden in het advies in het 

voordeel van de leerling. Belemmerende factoren als gevolg van beperkte 

mogelijkheden in de voorwaarden van het thuisonderwijs worden niet 

meegewogen.  

 

 

 

Buitenspelen en buitenles groep 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

bootcamp op het schoolplein 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het zonnetje! 

In elke nieuwsbrief zet Innoord een van de zestien scholen in het zonnetje.  

Deze keer is dat OBS IJplein. 
 

Adam (10), Alina (9) en Dishervaino (8) zitten op OBS 

IJplein, een school waarop openheid, gelijkwaardigheid, 

veiligheid en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel 

staan. Spreken deze kernwaarden jou ook aan? Lees dan 

snel verder. 

 

Adam: ‘Het leukste aan onze school is de leercarrousel. 

Dan mag je kiezen uit allerlei speciale lessen zoals 

techniek. Maar eigenlijk is alles leuk. De houtsnippers op 

het schoolplein vind ik eigenlijk het enige stomme aan 

onze school. Het liefst heb ik twee juffen en/of meesters 

tegelijk in de klas zodat iedereen genoeg aandacht krijgt. 

En dan mogen ze maar een beetje streng zijn.’ 

 

Alina: ‘Ik vind alle vakken leuk, maar vooral bevo. Dan leer je tekenen, maar ook 

dansen. Iets stoms kan ik echt niet bedenken. Voor een juf of meester is het hier ook 

heel fijn, want er zijn leuke kinderen en gezellige collega’s. Ook mogen juffen en 

meesters zich hier nog verder ontwikkelen. En natuurlijk is ook de plek aan het IJ super.’  

 

Dishervaino: ‘Onze meesters kunnen goed uitleggen met filmpjes en poppetjes en zo. 

Ook krijgen we iedere maandag warm eten en vaak schoolfruit. Het is hier zo fijn dat ik 

op deze school ben gebleven toen ik ging verhuizen. Al moet ik nu wel ver fietsen elke 
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dag. Ik vind het belangrijk dat een juf of meester veel met ons beweegt. Gewoon soms 

even pauze houden en oefeningen doen tijdens het werken.’  

 

DJKL 

 

 

Onze debat held Hui-Mei is aan het stralen tidens de discussieren jun je leren attle.De 

klas zit gespannen te kijken en juigt haar toe. Hoewel zij heel goed haar best heeft 

gedaan ging ze niet door naar de volgende ronde. Goed gedaan hoor Hui-Mei!  

 

Multifunctioneel zo een plexiglas scherm 
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De regendruppel race groep 3  

 
 
 
 
 
 
Een fijn weekend gewenst! 

Namens het gehele team van OBS IJplein 
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