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Belangrijke dagen 

17 september Naturalis gr 5-8 

24 september groepen 1-2 naar Artis 

14-18 september Madeleen Ritsema afwezig 

 

 

Afwezig 

Volgende week is Madeleen Ritsema afwezig, daarom is Marja Engelage (stagiaire 

zij-instroom schoolleider) dagelijks aanwezig en kunt u zich tot haar wenden. Voor zaken 

die u liever met Madeleen bespreekt kunt weer de week daarop bij haar zelf terecht. Juf 

Machteld zal drie dagen de administratie komen versterken in deze week. 

 

Gymzaal 

Op vrijdagen wordt de gymzaal gebruikt door leerlingen van de basisschool Overhoeks, 

Hun gebouw wordt verbouwd en zij hebben daardoor tijdelijk geen gymzaal. Door hier te 

komen hebben deze kinderen toch  gymles. 

 

Laatste dag 

Sofia was voor de laatste dag bij ons op school, zij deed haar stage om 

onderwijsassistent te worden hier. We zullen haar missen. 

 

 

Stagiaires stellen zich voor 

Onderwijsassistent  

Dag allemaal, 

Ik ben Priscilla Antwi. Ik ben 17 jaar 

oud en ik doe de opleiding 

onderwijsassistente niveau 4. Op dit 

moment zit ik in mijn laatste jaar. Ik 

ben stagiaire in groep 4 (bij juf 

Tirza). De dagen dat ik op OBS 

IJplein ben, zijn de dagen maandag 

en dinsdag. 

Over mijzelf: 

Wat vind ik leuk om te doen? Koken, 

series of films kijken en af te spreken 

met vrienden. 

Verjaardag: 14 oktober 

Afkomst: Ghanees 
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Stagiaire Schoolleider 

Maandag 7 september was mijn eerste dag op de 

IJpleinschool. Elke maandag en vrijdag zal ik 

meelopen met Madeleen Ritsema. Mijn naam is 

Michel Meijer. Lange tijd ben ik manager geweest bij 

een bedrijf in de technologiesector waar ik me 

vooral heb bezig gehouden met veranderingen. In 

2010 heb ik een coachingsopleiding afgerond en ben 

ik begonnen met het begeleiden van startende 

managers. Daarnaast kwam ik ook via onze 

kinderen steeds meer in aanraking met scholen. 

Behalve vrijwilligerswerk in de MR, was ik actief 

voor ABC Verkeersplein Amsterdam, 'Kinderen in 

Noord Veilig naar School' etc. Langzamerhand werd 

mijn eigen werk minder interessant. Toen mijn 

werkgever vroeg of ik bereid was met mijn gezin  te 

verhuizen, hebben we besloten dat niet te doen. Het 

was tijd voor iets anders. Mijn passie voor het 

onderwijs was inmiddels gegroeid en ter verkenning 

heb eerst een opleiding over innovatie en educatie gevolgd (waar ik in mijn werk als 

coach van schooldirecteuren al eerder tegenaan gelopen was). Daarna heb ik de knoop 

doorgehakt en heb ik me ingeschreven voor een onderwijsmanagement opleiding. Een 

onderdeel is een stage bij een schoolleider. Tot mijn blijdschap was Madeleen hiertoe 

bereid en stond ik afgelopen maandag met haar de kinderen te verwelkomen.  

 

Junior Campus 

In het nieuwe schooljaar gaan we op de vrijdag 

van start met speciale science lessen voor 

kinderen die anders leren en een 

verrijkingsaanbod nodig hebben gegeven door 

Junior Campus. Junior Campus laat leerlingen op 

een eigentijdse manier kennis maken met 

Wetenschap en Technologie door middel van 

verschillende thema’s binnen de wetenschap. Alle 

aangeboden lessen zijn opgebouwd vanuit de 7 

stappen van ontwerpend en onderzoekend leren. Dit betekent dat in elke les de 

leerlingen uitgedaagd worden om zelf op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen 

en er zelf ontwerpen gemaakt moeten worden. Er wordt in de lessen veel aandacht 

besteed aan de vaardigheden die de leerlingen hierbij nodig hebben: 

1. Nieuwsgierig zijn (vragen stellen, experimenteren) 

2. Verbeelding/fantasie gebruiken (verzinnen, voorspellen, ontwerpen) 

3. Ideeën uitwisselen (delen, elkaar aanvullen, uitleggen, duidelijk maken, 

presenteren) 

4. Waarnemen (zintuigen gebruiken, openstaan voor het onverwachte, vastleggen) 

5. De samenhang ontdekken (verbanden leggen en kunnen verklaren) 

6. Twijfelen (controleer, buiten de gebaande paden denken) 

7. Reflecteren (ken jezelf, verbeter jezelf) 

8. Vertrouwen  (vertrouw je instinct, je eigen ideeën) 

Om deze vaardigheden goed aan te kunnen leren, maken de deelnemers in deze lessen 

gebruik van een Junior Campus logboek. In dit logboek houden ze hun bevindingen bij, 

maken ze opdrachten, en tekenen ze ontwerpen. Aan het einde van alle lessen mogen ze 

het logboek mee naar huis nemen. 



Onze ervaringen leren ons dat de deelnemende kinderen de lessen in eerste instantie 

moeilijk vinden en soms gefrustreerd raken. Er wordt tenslotte een beroep gedaan op 

andere vaardigheden dan die ze normaal in de les gewend zijn. Maar na een aantal 

lessen pikken de deelnemers onze manier van werken snel op en krijgen ze er heel veel 

plezier in.  

 

Jump-in school  

Afgelopen jaar hebben we het Jump-in certificaat 

van de gemeente Amsterdam 

ontvangen. Wij als school zijn trots op dit resultaat. 

De gemeente Amsterdam helpt met het Jump-in 

programma de Amsterdamse basisscholen om 

kinderen meer te laten bewegen en gezonder te 

eten. Op onze school vinden wij het belangrijk dat 

kinderen gezond eten en drinken. Net als op de 

meeste scholen in Amsterdam hebben we dan ook samen duidelijke afspraken gemaakt 

wat er wordt gegeten en gedronken op school. De afspraken zijn van ons allemaal. 

 

Waarom een gezond voedingsbeleid op school? 

Als school nemen we graag een actieve rol bij het stimuleren van gezond eten en 

drinken. Een gezond voedingspatroon draagt bij aan een optimale groei en ontwikkeling 

van onze leerlingen. Een groot deel van de dag brengen kinderen door op school. Wat er 

daar gegeten en gedronken wordt is dan ook bepalend voor de gezondheid van de 

kinderen. Door op school gezond te eten en drinken leren onze leerlingen een gezonder 

voedingspatroon aan. Een gezonde leefstijl 

ontwikkelen is makkelijker en leuker wanneer we dit samen doen. Gezondere leerlingen 

zitten lekkerder in hun vel, kunnen zich beter concentreren en presteren beter op school. 

Dit is natuurlijk iets wat we voor al onze leerlingen willen! 

 

Wat eten en drinken we op school? 

Samen hebben we de volgende afspraken gemaakt: 

Drinken: Er wordt water gedronken  

10-uurtje: Er wordt groente en/of fruit gegeten eventueel aangevuld met max één bruine 

boterham  

Pauze Carrousel : Er wordt bruin brood gegeten aangevuld met groente of fruit* 

Broodbeleg: We adviseren te variëren en dun te beleggen. 

Traktatie: Er wordt gezond of met een klein presentje getrakteerd. 

 

Waarom moeten er zelfs afspraken zijn voor traktaties? 

Bij sommige gelegenheden hoort een feestelijke traktatie. Daar zijn wij het op school 

helemaal over eens! De afgelopen jaren zagen we dat traktaties echter steeds groter én 

ongezonder werden. Er ontstond onderling vaak een wedstrijd wie de grootste traktatie 

had om uit te delen. Kinderen kregen hierdoor op een dag soms ontzettend veel suiker 

binnen. Door duidelijke afspraken met elkaar te maken zorgen we dat trakteren leuk, 

lekker en verantwoord blijft. 

 

Mijn kind is niet dik, waarom moet hij/zij water drinken? 

- Het drinken van water is voor iedereen gezond.  

- Aanleren van een gezonde basisgewoonte.  

- Drinken van zoete drankjes zorgt voor onnodige suikers 

- Suiker is slecht voor de tanden 
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Wat moet ik doen als mijn kind geen water of fruit lust? 

Smaakvoorkeur ontwikkelt zich vooral door ervaring. Door op school structureel gezond 

te eten en te drinken en kinderen kennis te laten maken met gezonde voeding, wennen 

kinderen aan gezonde smaken. Vaak zien wij op school dat kinderen die moeilijk water 

drinken of bepaalde fruitsoorten vermijden dit na enige tijd toch probleemloos nuttigen. 

De sociale norm in de klas speelt hierbij een belangrijke rol. Wanneer alle andere 

kinderen in de klas wel water drinken en 

fruit eten wordt dit gedrag vanzelf overgenomen. Daarnaast moeten kinderen ook 

langzaam wennen aan nieuwe smaken. Het is daarom belangrijk om structureel water en 

fruit aan te blijven bieden.  

 

Mag mijn kind dan helemaal nooit meer wat ongezonds eten? 

Naast gezond eten en drinken hebben kinderen dagelijks ruimte voor een ongezond 

extraatje. Deze ruimte is echter beperkt. Door een gezond voedingsbeleid op school is er 

thuis nog ruimte over deze extra ruimte te vullen met minder gezonde producten.  

 

Waarom mag mijn kind geen ‘light’ of ‘zero’ drankjes meenemen? 

Het drinken van water is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Het is 

belangrijk dat kinderen gewend raken om structureel op de dag water te drinken. Op 

school is dit voor iedereen leuker en makkelijker wanneer iedereen dit samen doet. Het is 

daarom niet wenselijk dat er ‘light’ of ‘zero’ varianten van frisdrank worden 

meegenomen. Deze varianten bevatten weinig tot geen suiker, maar ze zijn wél gezoet 

met andere zoetstoffen. Kinderen wennen hierdoor aan het drinken van dranken met een 

zoete smaak, iets wat we niet willen stimuleren. 

 

Trakteren 

Het vieren van de verjaardag is elk jaar weer een belangrijk feest voor ieder kind. Op je 

verjaardag mag je trakteren, dat hoeft niet. Als uw kind iets wil uitdelen dan mag dat 

een gezonde traktatie of klein presentje zijn. Denkt u er dan aan dat er in de klas 

leerlingen kunnen zijn die allergisch zijn voor bepaalde dingen of vanwege hun geloof 

niet alles mogen eten. Het is het leukst als iedereen mee kan doen. 

Voorbeelden zijn stuiterballen, een pen, stoepkrijt, doosje rozijnen, een kleurplaat of iets 

anders kleins. Ook vragen wij u een eventueel eetbare traktatie verpakt mee te geven 

ivm Corona. 

 

U kunt altijd even overleggen met de leerkracht of juf Frederique of iets wel of niet kan. 

De leerkrachten houden ook van een gezonde traktatie en doen graag mee met de 

leerlingen. Op de website: www.ijpleinschool.nl vindt u het Protocol voeding & traktaties. 

 

Sport 

De activiteiten voor blok 1 maandag 19 okt-11 dec : 

Balsport op maandag voor groep 1&2 

Turnen op woensdag voor groep 3 t/m 5 

Basketbal op vrijdag voor groep 6 t/m 8 

Deze informatie en mogelijkheid tot inschrijving voor sport komt vanaf week 38 

(maandag  14 september) op de website van Sterrenmakers → www.sterrenmakers.nl 

 

De Gymlessen starten weer  

Nog even ter herinnering: 

Vorig jaar is het alle kinderen van groep 3 t/m 8 weer gelukt om te gymmen op echte 

gymschoenen en zonder sieraden! Het dragen van een kort broekje & t-shirt met korte 

mouwen of gympakje die niet buiten worden gedragen zorgen voor extra veiligheid, 

daarom letten we daar ook goed op! Leerlingen die gymkleding / schoenen vergeten 

http://www.sterrenmakers.nl/


krijgen een streepje. Als een kind vaker dan één keer zijn gymschoenen of kleding 

vergeet wordt hij/zij hulpje van de juf, zodat iedereen meedoet met gym. Ook bij de 

kleuters ging het vorig jaar al erg goed. De kleuters krijgen 7 minuten (zichtbaar door 

een grote zandloper) de tijd om gymkleding en gymschoenen zelf aan te doen. Als dit 

lukt mogen ze in gymkleding gymmen. Als dit nog niet lukt mogen ze gewoon meedoen 

in ondergoed.  

 

Het gymrooster:  

 

Maandag Woensdag Donderdag 

08.30-09.15   Opbouw 08.30-12.30 LC 3-5 of 6-8 08.30-09.10  groep 3 of 6  

09.15-10.00   groep 3  09.10-09.50  groep 4 of 7 

10.15-11.00   groep 4  09.50-10.30  groep 5 of 8 

11.00-11.45   groep 5  11.05-11.50  gymplus 3&4 

12.50-13.40   groep 6    13.15-14.00  groep ½ a 

13.40-14.20   groep 7   14.00-14.40  groep ½ b 

14.20-15.00   groep 8    

 

 
 
Tandarts 

Ieder kind verdient een gezonde mond en een vrolijke 

lach! 

 

Wist u dat… 

▪ kinderen met een gezonde mond beter kunnen eten 

en drinken? 

▪ kinderen met een gezonde mond beter kunnen 

slapen? 

▪ kinderen met een gezonde mond beter kunnen leren? 

 

Volg daarom de volgende adviezen op: 

▪ poets bij uw kind tot 11-jarige leeftijd 2x per dag de 

tanden en kiezen; 

▪ laat uw kind vooral water drinken; 

▪ beperk het aantal tussendoortjes en suikergebruik 

▪ zorg ervoor dat uw kind minstens 2x per jaar naar de 

tandarts gaat voor controle van de mond 

 

Heeft uw kind nog geen tandarts? Schrijf uw kind dan in 

bij de Jeugdtandverzorging Amsterdam! Wij komen 

onder schooltijd langs op school om uw kind op een 

leuke manier en in een vertrouwde omgeving kennis te 

laten maken met de tandarts. 

U kunt uw kind inschrijven op onze website of met 

behulp van de inschrijfkaarten die worden uitgedeeld op 

school. De gebitscontroles en de eventuele behandelingen worden dan op school 

gedaan.  

Na de basisschoolperiode komt uw kind naar één van onze vaste praktijklocaties, totdat 

hij of zij 18 jaar is. 
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Met vriendelijke groet, 

 

Het team van de  

Jeugdtandverzorging Amsterdam 

 

Praktische informatie: 

 

Jeugdtandverzorging Amsterdam 

Contact: 020 6166332 (ook voor spoed) 

E-mail: info@jtv-amsterdam.nl 

Website: www.jtv-amsterdam.nl 

 

Vaste praktijklocaties: 

Noord: Markengouw 245D 

Oost: Stephensonstraat 35 

West: Derkinderenstraat 53 

Osdorp: Tussen Meer 8 

 

 
Koken Pauze Carrousel maandag 31 augustus 
2020 
Recensie:  

Deze week aten we volkoren pasta (penne) met 

tomatensaus, courgette en paprika en 

natuurlijk een beetje kaas. We vonden eigenlijk 

alles lekker. De pasta smaakte wel raar, dat 

komt misschien doordat het volkoren pasta was 

maar wel lekker. Ook de saus was lekker, een 

klein beetje zuur, met basilicum. Courgette en 

paprika zaten er ook in en vonden we ook wel 

lekker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recept: Volkoren pasta  rode saus en 

geraspte kaas 

Ingrediënten (4 personen):  

• 100 gram volkoren pasta per persoon  

• 1 Ui 

• 2 tenen knoflook  

• 1 blikje tomatenstukjes (a 400 gram) 

• 1 Courgette 

• 3 stengels bleekselderij  

• 1 paprika, bijvoorbeeld rood  

• Peper/ zout/ Italiaanse droge kruiden  

• Zonnebloemolie  

• Verse basilicum  

• 100 gram geraspte kaas  



Bereiding:  

Zet een pan op met ruim water en breng aan de kook met wat zout. Als het water kook 

doe je de volkorenpasta erin en laat je die 10 minuten zachtjes koken.  

Schil en snijd de ui ondertussen in kleine blokjes, doe hetzelfde met de knoflooktenen. 

Was de courgette, snijd in kleine blokjes. Doe hetzelfde met de paprika en de 

bleekselderij. Bak in een koekenpan de ui en de knoflook met wat zonnebloemolie tot 

deze bruin is.  Voeg de groenten (courgette, paprika, bleekselderij) toe en bak even 

(5-10 minuten) mee. Voeg de tomaten uit het blik toe en spoel het blik nog na met wat 

water en voeg dit ook toe aan de pan. Laat zo’n 10 minuten pruttelen. Voeg naar smaak 

Italiaanse (gedroogde) kruiden, peper, zout en verse basilicum (blaadjes van de stelen 

gehaald en in grove stukken gescheurd) toe.  

Giet de pasta af en voeg de pasta toe aan de saus. Roer goed door en serveer aan tafel. 

Serveer de geraspte kaas er los bij.  

TIP van de kok: verse kruiden zoals basilicum geven het gerecht extra smaak. Door de 

blaadjes te scheuren komen de aroma’s goed naar boven.  

TIP van de kok:  gebruik volkorenpasta i.p.v. ‘normale’ pasta. Hierin zitten meer vezels 

en dit draagt bij aan een gezond voedingspatroon en goede stoelgang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taalles voor ouders  

  

Aanstaande maandag gaat Anneke 

(TOB en NT2 docent) van start in 

de Valk met de cursus Taal en 

Ouderbetrokkenheid.  

Maandag 13:00 tot 14:50 

Woensdag 9:00 tot 12:00 

  

Een cursus speciaal en exclusief 

voor ouders met een kind in de 

basisschoolleeftijd. 

  

Normaal gesproken zitten we op de 

IJpleinschool en daar hopen we op 
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een gegeven moment ook weer terecht te kunnen maar we zijn enorm blij met de 

ruimte die stichting Dock, van de Valk, beschikbaar heeft gesteld. 

  

Vertel het door en verbindt mensen aan ons! 

  

Omdat ouders de IJpleinschool niet mogen 

betreden en de medewerkers van de Valk 

ander belangrijk werk verrichten is de enige 

manier van aanmelden via een telefoontje 

of mailtje aan mij Jael dus.  

Ik werk alle dagen behalve woensdag 

 

Jael van den Berg 

Coördinator TOB en medewerker TIP 

06-14291787 

 

 

 

 

Een fijn weekend gewenst! 

Namens het gehele team van OBS IJplein 


