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Belangrijke dagen 

 

02-07 Vrije middag, om 11.45 of 12.00 uur vrij ,vakantie inluiden met IJskoud 

de beste!  

03-07 Start zomervakantie 

17-08 Startgesprekken (voor alle ouders en leerlingen; geen vrije dag!!) 

18-08 Start lessen nieuwe schooljaar 

 

Rectificatie 

In de vorige nieuwsbrief stond, bij de vrije dagen, de personeelsdag van Innoord op 

20-04-2021, dit moet 20-05-2021 zijn. De kinderen hebben dus wel les op 20 april! 

 

Vanuit de directie: 

Hierbij wil ik nog een keer laten weten dat ik iedereen heel dankbaar ben voor hun inzet 

in de afgelopen periode vanaf de lockdown op 16 maart tot nu. Ouders/verzorgers en 

teamleden hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de kinderen verder konden met 

hun schoolwerk en hun ontwikkeling. Gelukkig hebben we dinsdag ook op een mooie, 

aangepaste manier afscheid kunnen nemen van de leerlingen van groep 8. Er is een film 

gemaakt en die hebben ouders in kleine groepjes kunnen bekijken en ook de leerlingen 

van obs IJplein hebben deze te zien gekregen op school. 

We weten helaas nog niet hoe de situatie er na de zomer uit zal zien. Dit is afhankelijk 

van de richtlijnen vanuit de regering. We hopen weer gewoon open te mogen, met het 

gewone rooster, de pauzecarrousel in de middagpauze en  de leercarrousel op de 

woensdagen voor de groepen 3-5 en 6-8. 

Zodra er duidelijkheid is ,laat ik u dit weten via social schools (u bent dit inmiddels van 

mij gewend). 

Voor nu wens ik iedereen een hele mooie zomer/vakantie, 

Madeleen Ritsema 

Directeur obs IJplein 

 

Innoord Doeboek  

Alle kinderen krijgen vandaag een Innoord-doeboek mee naar huis. Nu er een 

zomervakantie voor de deur staat die ongetwijfeld ook anders is dan alle andere, kunnen 

jullie je in ieder geval een tijd goed vermaken met dit supersonische Zomer in Noord 

Vakantiedoeboek. Veel plezier ermee! 

 

Skate les 

Als afsluiter van het jaar hebben de groepen skate les gehad.  

Ze hebben allemaal trucjes geleerd en enorm genoten. Mocht je door willen gaan met 

lessen, dat kan! In de bijlage bij deze nieuwsbrief kun je hier meer over lezen. 

 

Schooltandarts 

U kunt vast noteren dat de schooltandarts met de eerste behandelingen start op 7 

september 2020. De bus blijft 3 weken staan. U ontvangt van de tandarts nog bericht 

hierover.  
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Midzomer Mokum  

MIdzomer Mokum komt eraan! Dit Amsterdamse zomerprogramma is 

bedoeld om kinderen en de jeugd een leuke zomervakantie te geven.  

Van 4 juli tot en met 16 augustus organiseert de gemeente Amsterdam 

een uitgebreid zomer activiteitenprogramma voor kinderen en jongeren 

tot 23 jaar. Behalve het jaarlijkse zomerprogramma, zijn er extra sport-, 

culturele en zomerschoolactiviteiten.  

Alle activiteiten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen en kaders van 

het RIVM, zodat iedereen veilig kan deelnemen.  

De activiteiten in Noord zijn vanaf dinsdag 30 juni te vinden op Sterrenmakers.nl en 

Noordbeweegt.nl. Maar de activiteiten in heel Amsterdam (ook die in Noord) worden op 

www.midzomermokum.nl geplaatst. De meeste activiteiten zijn gratis, voor andere wordt 

een kleine financiële bijdrage gevraagd, te voldoen bij de start van de activiteit. Blijf 

vooral de sites in de gaten houden, want er komen steeds nieuwe activiteiten bij.  

Voor de jeugd van 12 jaar en ouder is er op de NDSM een cultureel en sportief 

middagprogramma, met onder andere urban voetbal, 3x3 basketbal, skaten, archery tag, 

boogschieten, dans en graffiti spuiten. Maar ook komt de Ajax foundation op bezoek in 

het stadsdeel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

De VakantieBieb  
Hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en 
luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor 
iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek. De VakantieBieb 
is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 
augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. 
 

 

 

 

http://www.midzomermokum.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/


TintelTuin  

 

TintelTuin heeft goed nieuws voor de ouders van de 2-4 jarige kinderen én voor de 

kinderen van de IJplein school, die opvang nodig hebben voor hun kind: u kunt bij 

TintelTuin terecht. 

 

 

Opvang voor 2-4 jarigen in Voorschool Ijplein, aan de Gedempte Insteekhaven 82: 

 

Vanaf januari 2018 heeft kinderdagverblijf De Nachtegaal zich gevestigd in het gebouw 

tegenover de school. Hier kunnen de kinderen dagelijks terecht voor een hele dag 

opvang. 

 

In augustus 2019 is op hetzelfde plein Voorschool IJplein geopend. Alle kinderen van 2,5 

tot 4 jaar zijn welkom om hier 4 ochtenden per week te komen spelen. Hier wordt het 

VVE programma Kaleidoscoop gevolgd, wat inhoudt dat de kinderen spelenderwijs leren 

en voorbereiden op school. 

 

 

 

De voorschool is geopend in schoolweken van 8:45-12:45 uur. Op woensdag is 

Voorschool Yplein gesloten.  

Op 26 augustus aanstaande organiseren wij een inloopochtend, zodat u zelf eens kennis 

kunt maken met hoe het eruit ziet op de voorschool, en wie de Pedagogisch Medewerkers 

zijn.  

Verdere informatie volgt nog! 

 

Wilt u uw kind (-eren) inschrijven? Dat kan via Frederique van der Goot, management 

assistent IJplein School. Of neem contact op met Marieke Stronks, relatiebeheer 

TintelTuin. Tel. 020-4939325. 
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Ouderraad 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Het schooljaar 2019/2020 zit er al weer op. Het was een raar jaar, waarin we niet veel 

leuke dingen hebben kunnen doen, met name het schoolreisje, waar de kinderen het hele 

jaar naar uitkijken, is een groot gemis . Hopelijk kunnen we volgend jaar weer van alle 

activiteiten genieten! 

Door deze rare periode is het ook onduidelijk geworden hoe het nou zit met de 

ouderbijdrage. Mensen die dit jaar betaald hebben, (helemaal of 1e termijn) hoeven dat 

bedrag volgend jaar niet te betalen. Maar dat mag uiteraard wel! 

Want we hebben niet helemaal stil gezeten....: 

Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, afscheid groep 8 en een ijsje van "Ijskoud de beste" 

hebben we dit jaar nog wel kunnen vieren. 

 

Dus, heeft u het afgelopen schooljaar de ouderbijdrage betaald, dan mag u die voor het 

volgend schooljaar gebruiken. Als u dat wil, kunt u dit mailen naar: 

or.ijpleinschool@innoord.nl. 
 

Een hele fijne vakantie en tot over 6 weken! 

 

Groetjes van Brigitte en Petra 

ouderraad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het gehele team van OBS IJplein 

 

Wij zien alle kinderen op dinsdag 18 augustus weer terug op school! 


