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Nieuwsbrief 15 december 2016 
 
Agenda 
 
Vakanties 
2016/2017 

 

Kerstvakantie 
26-12-2016 t/m  
06-01-2017 

Voorjaarsvakantie 

20-02 t/m 24-02-2017 
27-02 t/m 03-03-2017  
(studiedagen) 

Goede Vrijdag en 
Pasen 14 en 17-04-2017 

Meivakantie 

24 t/m 28-04-2017 
1 t/m 5-05-2017  
(studiedagen) 

Hemelvaart 25 en 26-05-2017 

2e Pinksterdag 05-06-2017 

Zomervakantie 24-07 t/m 01-09-2017 

  

Studiedagen  

Vrijdag 23-12-2016 
Maandag 30-01-2017 
Maandag en dinsdag 26 en 27-06-2017 
Vrijdag 21-07-2017 

Overige belangrijke data 

Woensdag 21 december: Kerstdiner 
Donderdag 22 december: kinderen om 11.45u 
vrij 

 
Beste ouders, 
 
Het jaar 2016 is alweer bijna om. De school is 
gehuld in kerstsfeer en volgende week gaan 
we met elkaar het jaar feestelijk afsluiten met 
een kerstdiner en kerstborrel op woensdag 21 
december. Daarna zorgen we ervoor dat de 
school weer helemaal opgeruimd wordt, zodat 
we in het nieuwe jaar weer fris kunnen begin-
nen.  

Op 16 januari starten we weer met een the-
mamaand. Dit keer zullen we veel leren over 
Suiker.  
Wij wensen u alvast heel fijne feestdagen en 
een goede kerstvakantie!  
 

Nieuws van de Ouder- en kindadviseur 
Kinderen… Chat er over! 
Mijn dochter moet nu echt gaan sporten, hoe 
leert mijn zoontje voor zichzelf op te komen? 
Onze pre-puber drukt een stempel op het 
gezinsleven, ik wil het graag gezellig houden? 
De scheiding is ingrijpend, hoe ontzien we de 
kinderen? Als ouder ben je voortdurend bezig 
met de opvoeding en het opgroeien van je 
kind. Via de chat kan iemand van het Ouder- 
en Kindteam met je meedenken. Chatten over 
kleine en grote vragen kan iedere middag op 
werkdagen. Natuurlijk kan je ook langskomen, 
mailen of bellen: 020 5555961. Wacht niet te 
lang, je bent altijd welkom bij de Ouder- en 
Kindteams Amsterdam. 
 

Sinterklaas kwam op bezoek 
Gelukkig had Sinterklaas ook dit jaar weer tijd 
om onze school te bezoeken. De kinderen van 
de groepen 1 t/m 4 mochten hem ontvangen 
in de aula, waar zij eerst werden toegezongen 
door de Catamaranband.  

 
Daarna bracht Sint een bezoekje aan de kin-
deren in hun eigen klas.  
 

mailto:info.catamaran@amosonderwijs.nl
https://oktamsterdam.nl/chat/
https://oktamsterdam.nl/zoek-je-team/
https://oktamsterdam.nl/contact/
https://oktamsterdam.nl/
https://oktamsterdam.nl/
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In de bouwenbouw hadden de kinderen 
prachtige surprises voor elkaar gemaakt.  
Het was een heel gezellige dag! 
 

 
 
 

Themanieuws van groep 2-3 
 
Levende geschiedenis 
Het is alweer een tijdje geleden dat de school 
in het teken stond van ‘Opa’s en oma’s’. Een 
mooi thema waarbij de liefde tussen kleinkin-
deren en grootouders alom aanwezig was. In 
de klas hebben kinderen vragen bedacht die 
ze aan hun opa’s en oma’s zouden willen stel-
len. De vragen varieerden van ‘hoe word ik zo 
groot als opa?’ tot ‘wat waren jullie lievelings-
kleren?’, ‘hoe zag jullie school eruit?’, ‘waar 
speelden jullie mee?’ en ‘hoe was het in de 
oorlog?’.  
Na enige tijd druppelden de antwoorden bin-
nen. Soms had een opa of oma het antwoord 
op een briefje geschreven, of zelfs getekend. 
Helemaal 21e eeuws kregen we ook antwoor-
den op filmpjes of via skype. De opa van Alek, 
die bioloog is, kwam ‘live’ langs. We mochten 
hem van alles vragen over planten en dieren 
en hij heeft ons geleerd dat een zaadje eerder 
ontkiemt als je er eerst een gaatje in prikt. Dat 
hebben we meteen uitgetest met zaadjes van 
een appel, graankorrels en een boontje. Ze 
hebben inmiddels allemaal wortel geschoten 
in de vensterbank van groep 2-3.  
Wat betreft geschiedenis was het bijzonder 
dat kinderen ontdekten dat Nederland blijk-
baar een relatie heeft met Indonesië. Wel drie 
kinderen in de klas hebben familie die daar 
woont of heeft gewoond. De oma van Ilvy 
stuurde ons een filmpje waarop ze een oud 
Indonesisch spel liet zien. Dash riep daarbij 
enthousiast uit: ‘Jouw oma klinkt net als mijn 
oma!’. Tijdens de opa- en omadag was het 
spel aanwezig en hebben de moeders van Ilvy 
en Dash het spel laten zien en gespeeld met 
de kinderen. Een heel mooie manier om de 
kinderen in te wijden in de historische band 
tussen Nederland en Indonesië. 

 

mailto:info.catamaran@amosonderwijs.nl
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De opa- en omadag was een groot succes. Wat 
hebben de kinderen er naar uitgekeken om 
opa of oma te verwelkomen! En de grootou-
ders vonden het op hun beurt heerlijk om zo 
een keer een inkijkje te krijgen in de school 
van hun kleinkind. De middag werd afgesloten 
met een toneelstukje over St. Maarten en het 
gezamenlijk zingen van de aloude, voor beide 
generaties bekende St. Maartenliedjes. 
 

 
 

Discussiëren Kun Je Leren! 
Groep 6 heeft een gastles 'discussiëren kun je 
leren' gevolgd. 

 
We hebben geleerd hoe je moet discussiëren 
en ook hoe je iemand kan overtuigen om het 
met jou eens te zijn. Om iemand te overtuigen 
moet je argumenten vertellen en als iemand ze 
goed vindt, kun je ze overtuigen. 
We hebben ook geleerd hoe een debat werkt 
en dit hebben we ook gedaan. Dit ging over 
het Amsterdammertje van het jaar. Dit zijn 
kinderen die iets doen om mensen te helpen. 
Het debat ging over dat je een beloning mag 
krijgen als je iemand helpt. Wij vinden dat het 
ervan af hangt wat het is en of je het alleen 
doet om de beloning te krijgen. 
Fie en Kris groep 6 
 
 

Fijne feestdagen! 
 

Team Catamaran 

mailto:info.catamaran@amosonderwijs.nl

