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Nieuwsbrief 11 juli 2016 
 
Agenda 
Dinsdag 12 juli Afscheidsmusical groep 8 

Donderdag 14 en vrijdag 15 juli Studiedagen: start zomervakantie voor de kin-
deren 

Maandag 29 augustus Start nieuwe schooljaar 

 

Vakanties en studiedagen 2016/2017 
De school volgt de richtlijnen van het Ministerie voor Onderwijs.  
Hieronder het overzicht van vakanties en vrije dagen: 

Studieweken (leerlingen vrij) 
27 februari t/m 3 maart 2017 (aansluitend aan voorjaarsvakantie) 
1 mei t/m 5 mei 2017 (aansluitend aan meivakantie) 
 
Studiedagen (leerlingen vrij) 
4 november 2016 
23 december 2016 
30 januari 2017 
26 en 27 juni 2017 
21 juli 2017 
 

Beste ouders, 
Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Een schooljaar dat we met elkaar op feestelij-
ke wijze zullen afsluiten met een Pr8chtige Picknick in het Westerpark. Onze dank naar de ouders die 
het organiseren van het feest zo voortvarend hebben opgepakt! 
In de Nieuwsbrief nieuws over de aanpassingen aan ons gebouw ten behoeve van een frisser klimaat 
in de school. Verder een bericht van Leonore, onze administratieve ondersteuner van wie wij af-
scheid hebben genomen en een kort verslag van de ouder-/kindmiddag De Vreedzame School. En 
nog meer leuk nieuws uit de klassen.  

Vakanties 
 

Data 
 Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2016 
 Kerstvakantie 26 december t/m 06 januari 2017 
 Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2017 
 Goede Vrijdag en Pasen 

 
14 april en 17 april 2017 

 Meivakantie 24 april t/m 28 april 2017 
 Hemelvaart  25 mei en 26 mei 2017  

2e Pinksterdag 
 

5 juni 2017 
 Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2017 
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In de bijlage vindt u een aparte Nieuwsbrief over Wonderwel: een opsomming van wat de kinderen 
van de Catamaran dit schooljaar hebben geleerd over de voorzieningen om ons heen die wij allemaal 
zo gewoon vinden (en heel bijzonder zijn). 
Veel leesplezier.  

 

Klimaat bovenverdieping 
Maandag 20 juni was er een ouderavond ingelast, waarop de voorzitter van het Amosbestuur, Lex 
Polman en Arthur van Engelen van de afdeling Huisvesting voorlichting gaven over de te nemen 
maatregelen ten aanzien van het binnenklimaat in ons schoolgebouw aan de Bentinckstraat. 
De komende periode worden de volgende maatregelen getroffen.  

 In de lokalen op de bovenverdieping zijn koelinstallaties opgehangen. Deze koelen de tem-
peratuur van in het lokaal terug met 5 graden. Bijvoorbeeld: als het in het lokaal 30 graden is, 
zorgt de koelinstallatie ervoor dat het 25 graden wordt. De kasten hangen aan het plafond en 
zijn door de leerkracht te bedienen. 

 De huidige zonwering wordt vervangen door nieuwe zonwering. Deze zal aan de buitenkant 
van de kozijnen vlak tegen het raam worden bevestigd (geen uitval meer zoals nu nog het 
geval is). Deze zonwering zal in de zomervakantie worden aangebracht.  

 De daklichten en lichtstraten zullen worden dichtgemaakt, waardoor de directe zonnewarm-
te niet meer het lokaal in komt. In ieder lokaal komt dan in het plafond een dakluik, waar-
door er een betere doorvoer van lucht ontstaat (tussen raam aan de gevel en dakluik). Er is 
dan minder daglicht in de klas. Dat wordt gecompenseerd door het plaatsen van een So-
lartube: een buis die daglicht verspreidt.  

 De huidige dakbedekking is aan vervanging toe. De zwarte dakbedekking trekt warmte aan 
en houdt deze vast. Deze warme lucht wordt door middel van het huidige luchtinblaassys-
teem ingeblazen (en heeft dus de temperatuur van het dak). Om dit te verbeteren zal de 
zwarte dakbedekking worden vervangen door witte. Ook wordt de dakisolatie verbeterd. 

Deze maatregelen zullen alle worden genomen tijdens de zomervakantie, behalve de koelinstallaties: 
die zijn inmiddels in gebruik genomen.  
Voor de langere termijn staat vervanging van de puien aan de voorgevel op het programma. De 
werkzaamheden daaraan zullen ongeveer zes weken in beslag nemen en veel ongemakken en daar-
mee verstoring van ons onderwijs met zich mee brengen. Daarom kiezen wij er nu voor om die reno-
vatie in de zomervakantie van 2017 plaats te laten vinden.  
Wij hebben er vertrouwen in dat met de bovengenoemde maatregelen de luchtkwaliteit in het ge-
bouw verbetert.  
 

Vreedzame school ouder-/kindmiddag 
Op dinsdag 7 juni organiseerden wij voor ouders en kinderen van de groepen 5 en 6 een middag met 
workshops die alle te maken hadden met “hoe gaan we op een prettige manier met elkaar om”. De 
lessen van de methode Vreedzame School zijn voor de kinderen inmiddels ‘gesneden koek’ en zij 
vonden het heel leuk om dit aan hun ouders te laten zien. Er waren drie lessen uit De Vreedzame 
School te volgen en één les Mindfulness, gegeven door Michal Butink (moeder van Mano (groep 6) 
en Mia (groep 3)). Na iedere workshop konden de deelnemers hun tips en tops aangeven op een 
poster.  
Een kleine opsomming van tops: “Wat een leuke les”, “in gesprek gaan met elkaar”, “leuk om met 
mijn moeder te doen”, “ik werd er moe van” (ontspannen na de mindfulness-les), “ik kon heel goed 
nadenken”, “mooi om zo de kinderen te laten nadenken over positieve zaken. En de tips: “het duur-
de lang”, “het duurde te kort”, “het doel uitleggen van de oefening”, “meer de samenhang met 
Vreedzame School uitleggen”. 
Het was een gezellige middag en zeker voor herhaling vatbaar. Dank u wel voor uw komst! 
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Er is aanvullend nieuws over het Vreedzame School-traject in onze school. Wij hebben sinds kort 
gediplomeerde leerling-mediatoren in de school! De afgelopen weken hebben kinderen van groep 6 
en 7 meegedaan aan de opleiding mediator. Zij hebben geleerd om zelfstandig een conflict tussen 
twee medeleerlingen op te lossen. De kinderen hebben enorm hun best gedaan en zijn met vlag en 
wimpel geslaagd. 
 

 
Volgend schooljaar zullen wij de lessen van Vreedzame School weer stevig neerzetten en de nieuwe 
mediatoren kunnen dan aan het werk.   
 

Wisselingen in personeel 
Een aantal weken geleden bent u op de hoogte gebracht van de leerkrachtbezetting voor komend 
schooljaar. Hierop willen we nog het een en ander aanvullen. Juf Hennie heeft een baan als leer-
kracht op een basisschool in Haarlem aangeboden gekregen en zij heeft besloten van dit aanbod 
gebruik te maken. Wij zullen haar enorm gaan missen, maar gunnen haar ook van ganser harte deze 
kans om dichter bij huis te gaan werken. Hennie heeft maar liefst 18 jaar voor Amos gewerkt! Het 
betekent uiteraard dat groep 1/2E voor drie dagen een nieuwe juf of meester nodig heeft. Meester 
Niels heeft de kans om de volle week de groep voor zijn rekening te nemen met beide handen aan-
gepakt, heel fijn. Niels, gefeliciteerd! 
Wij gaan aan eind van het schooljaar ook afscheid nemen van juf Renée, zij heeft dit schooljaar voor 
groep 4 en de laatste maanden voor groep 1/2C gestaan.  
Janny Kramer, IB-er voor de onderbouw, zal volgend jaar op de Wereldschool gaan werken. Dat be-
tekent dat Angelique drie dagen IB-taken op school zal doen. Angelique zal tevens een aantal uren 
per week met kinderen werken die extra ondersteuning nodig hebben.  
Al met al nemen we van een flink aantal mensen afscheid dit schooljaar. Zij nemen allen op hun ei-
gen wijze afscheid van de school.  
 

Afscheid Leonore van Ziel                                      
Beste ouders, 
Na zes jaar verbonden te zijn geweest aan de Catamaran is het tijd geworden om weer verder te 
gaan. Het waren mooie jaren en als ik terugdenk, denk ik blij terug aan o.a. de viering van het 100-
jarig bestaan van de school, aan de films die de kinderen maakten en die  vertoond werden in Het 
Ketelhuis, aan de samenwerking met de collega’s, aan de kinderen,  aan de Catamaranband die me-
nig feest opluisterde en aan de onthulling van het kunstwerk aan de buitenmuur door F. Starik met 
zijn gedicht over de school.  
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CATAMARAN 
 
Als deze school een auto was, dan reden wij een Opel 
met een sterke motor en op elke deur een kras, 
als onze school een auto was, dan rijden we wel degelijk 
op diesel, of op gas, we rijden over water… 
Als onze school een auto was, dan reden we op gas, op gas. 
We gokten op geluk. Wel degelijk, wel degelijk 
 
Als deze school een maaltijd was, dan aten we een boterham, een boterham, 
als deze school een zeilboot was dan zeilden we een catamaran, 
die ligt tenminste stevig op het water. 
We bereiden ons hier voor op straks, op later. 
Als onze school een zeilboot is, dan varen we over water 
We zeilen vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Wel degelijk. 
Als deze school een schoolplein was, dan lagen er geen tegels, 
dan groeide overal wel gras. 
 
Als onze school een boterham, ja dan, ja dan 
Als deze school je toekomst was, 
dan kwam je goed terecht, misschien niet uit een mooi 
gebouw maar wel uit mooie mensen. 
Wat kan een kind zich beter wensen? Geluk! Wel degelijk! 
We zeilen vol vertrouwen. 
Als onze school een vogel was, woonde jij in een nest. 
We zeilen met de wind en met de mensen. 
 
Catamaran! En wat dan? Wat dan? 
Wat kan een kind zich beter wensen? 
Amsterdam West! 
Ga west, ga best. 
Als onze school een Opel was, het schoolplein gras 
Wat dan, wat dan? 
 
Catamaran! Catamaran! 
Amsterdam, Amsterdam. 
Ga West. En Boterham. 
©F. Starik. 
En beter kan het niet gezegd worden. Het was mooi om meegezeild te hebben. Iedereen aan boord 
wens ik nog een behouden en vooral vrolijke vaart! 
Lieve groet, Leonore (administratie/ICT/ Engels groep 2) 
 
           

Nieuws van de MR 

De MR zal begin schooljaar 2016-2017 een jaarverslag maken over het voorgaande schooljaar.  
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Enquête Scholen met Succes 
Enige tijd geleden hebben wij de tweejaarlijkse vragenlijsten van Scholen met Succes weer laten in-
vullen door kinderen, ouders en leerkrachten. Hieronder een korte weergave van de uitkomsten.  
 
Leerlingen 
Score Leerlingtevredenheidspeiling 2016: 8,1 
Score Leerlingtevredenheidspeiling 2014: 8,6 
Score landelijk gemiddelde:    8,1 
 
De waardering van de leerlingen voor de school ligt op het landelijk gemiddelde. Helaas is de beoor-
deling gemiddeld iets lager dan de vorige peiling. Op de deelgebieden is te zien dat investeren in 
Taakspel en Vreedzame school effect heeft. Het welbevinden op school neemt toe. Gezien het punt 
ruzie in de groep behoeft dit aspect continue aandacht. Aspecten rond werkvormen en aandacht 
voor ICT zijn  belangrijke dragers om te werken aan een hogere waardering door de leerlingen. 
 

Deze onderdelen waarderen onze leer-
lingen het hoogst 

Deze onderdelen waarderen onze leerlingen het 
laagst en behoeven verbetering  

Veilig voelen op het schoolplein Informatie van de leerkracht over pesten  

Gymnastiekles Ruzie in de groep 

Computerwerk  Hulp bij de computer  

 
Personeel 
Score personeelstevredenheid 2016: 7,3 
Score personeelstevredenheid 2014: 7,6 
Score landelijk gemiddelde:   7,7 
 
De personeelstevredenheid is enigszins gedaald ten opzichte van de vorige peiling. De daling vindt 
zijn oorsprong in de items pedagogisch klimaat, schoolklimaat en werkklimaat. Hierbij aantekenend 
dat het pedagogisch klimaat en het werkklimaat nog steeds de hoogst gewaardeerde onderdelen van 
de school zijn. Programma’s om hier aan te werken zijn reeds actief ingezet. De komende jaren zal de 
Vreedzame School ook worden uitgerold richting een Vreedzame wijk. Onder de nieuwe directeur zal 
het beleid worden voortgezet en wordt ook actief gekeken naar de onderlinge samenwerking met 
ouders om verbeteringen aan te brengen. 
 

Medewerkers zijn het meest tevreden over Medewerkers willen verbetering t.a.v. 

Pedagogisch klimaat  
Management 
Schoolklimaat 

Leerstofaanbod en leermiddelen 
Werkklimaat 
Schoolgebouw 

 
Ouders 
Score Oudertevredenheidspeiling 2016:  7,0 
Score Oudertevredenheidspeiling 2014:  7,6 
Score landelijk gemiddelde:    7,6 
 

Deze onderdelen waarderen onze ouders 
het hoogst 

Deze onderdelen waarderen onze ouders  het 
laagst en behoeven verbetering  

Mate waarin leerkracht naar ouders luistert  Hygiëne en netheid binnen de school  

Inzet en motivatie leerkracht  Speelmogelijkheden op het schoolplein  

Aandacht voor uitstapjes en excursies   Sfeer en inrichting van het schoolgebouw  
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Deze uitkomsten zullen wij meenemen in onze plannen voor volgend schooljaar en worden verwerkt 
in ons schoolplan. Onze hartelijke dank voor uw bijdrage aan de enquête. 
 

Nieuws uit de onder- en middenbouw 
Woensdag 29 juni was voor de kleuters een spannende ochtend. De oudste kleuters mochten een 
ochtend wennen in groep 3. Om ruimte te maken, hadden de kinderen van groep 3 een gezellige 
ochtend met juf Saskia en juf Roha. Maar niet alleen de toekomstige groep 3-kinderen mochten 
wennen. Ook de kinderen die hun kleutertijd zijn gestart op de Rombout Hogerbeetsstraat, maar na 
de vakantie op de Bentinckstraat verder gaan, mochten een ochtendje komen kijken in hun nieuwe 
klas.  
U zult begrijpen: het was een heel uitwisselingsprogramma! De kinderen en de juffen hebben geno-
ten. 
 

    
Kennismakingsspel in groep 3    Aan het werk…. 

 

    
Juf Nienke loopt een rondje    Even bewegen… 

 
Prachtig afscheidscadeau voor juf Daniëlle en meester Maurice 
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Last but not least in groep 12-D 
De kleuters in groep 1/2D hebben ook in deze laatste weken van het schooljaar nog hard gewerkt. Zo 
hebben de oudste kinderen ‘groep 3’ gespeeld en het woordje ‘maan’ geleerd. Ook hebben de kleu-
ters onderzoek gedaan naar de wonderlijke werking van magneten. En last but not least hebben ze 
de juf supergoed geholpen bij de grote schoonmaak. Fijne vakantie allemaal!!! 
 

 
 

 
 

 
 

Wij wensen u een prachtige, zonnige en ontspannen zomervakantie! 
Team Catamaran 
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