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Nieuwsbrief 20 oktober 2017 
 
Agenda 

Vakanties 

Herfstvakantie 23-10 t/m 27-10-2017 

Kerstvakantie 22-12-2017 t/m 05-01-2018 

Voorjaarsvakantie 19-02 t/m 02-03-2018 

Meivakantie 27-04 t/m 11-052018 

Zomervakantie 21-07 t/m 31-08-2018 

 

Losse vrije dagen 

Studiedag maandag 06-11-2017 

Sinterklaas dinsdagmiddag 05-12-2017 

Studiedag maandag 29-01-2018 

Goede Vrijdag 30-03-2018 

Tweede Paasdag 02-04-2018 

Tweede Pinksterdag 21-05-2018 

Studiedagen  maandag en dinsdag 25 en 26-
06-2018 

Studiedagen donderdag en vrijdag  
19 en 20-07-2018 

 
Beste ouders, 
 
In deze Nieuwsbrief, verzorgd door meester 
Niels, wordt u weer op de hoogte gebracht 
van het reilen en zeilen in de school. Veel 
leesplezier! 
 

Fagelstraat 
Na de verhuizing van afgelopen zomer zijn we 
bij de Fagelstraat al een tijdje bezig op onze 
nieuwe school. Bij een nieuwe school hoort 
uiteraard ook een nieuwe telefoon. Juffen 
Marlie, Saskia, Stephanie, Eline en de       
meesters Maurice en Niels zijn tegenwoordig 
te bereiken op 020-8915220. Het oude 06-
nummer van de Rombout is inmiddels uit de 
running. 
 

Bruiloft Juf Saskia 
Maandag 9 oktober was het groot feest op de 
dependance! Juf Saskia kwam namelijk   

speciaal voor de kinderen in haar trouwjurk 
naar school. Daar heeft Meester Niels de juf 
en haar man Floris in de bouwhoek opnieuw 
getrouwd. De kinderen hadden speciaal voor 
de juf een erehaag gemaakt, bloemen gege-
ven en aan het einde hebben we ook nog even 
met z’n allen geproost! Het was een  leuk 
feest! 
 

 
 

 
 

Een dag vol natuur in de Fagelstraat 
Het was een mooie dag in de Fagelstraat, de 
Dag van de Duurzaamheid. We hebben eerst 
een verhaal gelezen uit het boek 'de wereld 
van voedsel'. Dat boek is speciaal uitgegeven 
ter ere van de dag van de duurzaamheid. Het 
verhaal dat we hebben gelezen ging over 'bui-
tenbeentjes', groente en fruit die er anders 
uitzien dan hun gemiddelde soortgenoten in 
de supermarkt. Vaak worden ze weggegooid 
omdat de consument de vorm en kleur niet 
vertrouwen. Ik had een kromme paprika mee-
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genomen, een paar wortels die in kleur vari-
eerden van bijna wit tot rood, en een pom-
poen die een hagelbui op zijn kop had gehad. 
De kinderen in groep 3-4 vonden hem er gru-
welijk uitzien: 'Bah, een beschimmelde pom-
poen!' Maar na het verhaal begrepen ze dat je 
ook groente niet zomaar op het uiterlijk moet 
beoordelen: we hebben het een en ander 
geproefd en de 'buitenbeentjes' bleken net zo 
lekker te zijn als gewone wortels en paprika's. 
's Middags hebben we met vereende krachten 
de plantenbakken, die met ons mee zijn ver-
huisd uit de Rombout Hogerbeetsstraat, een 
plekje gegeven op het speelplein. Er is fana-
tiek heen en weer gesjouwd met emmertjes 
zand en aarde om de bakken te vullen. En alles 
zit er nu in, ook alle hele en halve zakjes aarde 
die de kinderen van huis hadden meegeno-
men. Nogmaals onze dank daarvoor! Kees was 
de gelukkige die als eerste een bolletje mocht 
planten in de bak. En daarna kwam natuurlijk 
iedereen aan de beurt, ook alle nieuwe kleu-
ters die inmiddels in de Fagelstraat naar 
school gaan. Als we geluk hebben staat het in 
het voorjaar vol tulpen, krokusjes, hyacinten 
en andere voorjaarsbloemen op ons plein. 
Hier een paar foto's van al dit tuinierplezier. 
Juf Marlie 

         
 

 
 
 

Een toptraktatie! 
Een gezonde school betekent dat we matig 
willen zijn met snoep. Het vinden van een 
geschikte traktatie voor uw jarige kind kan dan 
soms een lastige opgave zijn. Een mooi voor-
beeld dat we u niet willen onthouden is dit: 
een pizza gemaakt van meloen en belegd met 
stukjes fruit en een paar flintertjes snoep. Het 
resultaat was lekker en bijzonder feestelijk. 
Met dank aan de 7-jarige Tijne en haar moe-
der Leentje! 

 
 

Gruwelijk eng! 
… is het thema van de Kinderboekenweek en 
ook het thema van onze eerste Kunst- en Cul-
tuurmaand dit jaar. Op maandag 2 oktober 
begon het allemaal heel eng met veel heksen, 
piraten en skeletten als juf of meester voor de 
klas. Wat zullen de kinderen geschrokken zijn!  
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Inmiddels is er rond het thema al veel gete-
kend en geknutseld, want ons speerpunt van 
Kunst en Cultuur is dit jaar beeldende vor-
ming.  

    
 
Mooi aan het thema is dat je het ook goed 
kunt hebben over waar kinderen (of volwas-
senen) bang voor zijn en hoe je die ‘bibbers de 
baas’ kunt worden. In groep 3-4 in de Fagel-
straat bedachten de kinderen dat je aan iets 
leuks moet denken om enge beelden of ge-
dachten uit je hoofd te verdrijven. Zo kun je 
denken aan je lieve, zachte huisdier, aan het 
gezicht van mama, of zoals Imari opperde: ‘Ik 
stel me voor dat ik zwem in een zwembad vol 
lekkere snoepjes!’.  
Later in het jaar is er een tweede Kunst- en 
Cultuurmaand. Die heeft als thema ‘Hollandse 
meesters’. Ergens in de loop van het jaar zal 
elke groep een bezoek brengen aan een van 
de musea voor beeldende kunst in Amster-
dam. Houd het in de gaten want ongetwijfeld 
zullen we dan weer ouders als begeleiders 
nodig hebben! 
 

Staking 
Zoals veel basisscholen in Nederland, was de 
Catamaran afgelopen donderdag 5  oktober 
ook gesloten en zijn we met het voltallige 
team naar Den Haag gegaan. Een geslaagde 
dag, met haka’s, poëzie en Dolf Janssen. Zoals 
u wellicht in de krant hebt gelezen, beraden 

de bonden zich momenteel over vervolgacties. 
Hoe deze vorm zullen krijgen en wanneer (en 
of) deze zullen plaatsvinden, zullen wij aan u 
laten weten zodra daar meer bekend over is. 
 

Juf Stephanie 
Zoals bij de meeste ouders van de kinderen 
van de Fagelstraat bekend, is Juf Stephanie al 
een tijdje ziek. Ze heeft al geruime tijd last van 
haar nek en schouders en wij hopen allen dat 
zij na de herfstvakantie weer in staat zal zijn 
om te komen werken. Tot die tijd neemt Juf 
Maureen, ondersteunt door stagiairs, in de 
klas van juf Stephanie de honneurs waar. 
 

Bericht van Stella 
U heeft bericht gekregen van het bestuur dat 
het met mij niet gaat zoals het zou moeten (en 
ik zou willen). Ik ben langzaam aan het op-
krabbelen en probeer het werk weer te her-
vatten. Totdat ik weer volledig aan het werk 
ben, zal mijn collega Edith Tjaden mijn werk 
waarnemen. Zij is bereikbaar via 
edith.tjaden@amosonderwijs.nl. 
 
Heel fijne vakantie gewenst! 
Team Catamaran 
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