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Nieuwsbrief 4 oktober 2016 
 

Agenda 
Vakanties 2016/2017  

Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2016 

Kerstvakantie 26 december t/m 06 januari 2017 

Voorjaarsvakantie 
20 februari t/m 24 februari 2017 
27 februari t/m 3 maart 2017 (studiedagen) 

Goede Vrijdag en Pasen 14 april en 17 april 2017 

Meivakantie 
24 april t/m 28 april 2017 
1 mei t/m 5 mei 2017 (studiedagen) 

Hemelvaart 25 mei en 26 mei 2017 

2e Pinksterdag 5 juni 2017 

Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2017 

  

Studiedagen  

Vrijdag 4 november 2016 
Vrijdag 23 december 2016 
Maandag 30 januari 2017 
Maandag en dinsdag 26 en 27 juni 2017 
Vrijdag 21 juli 2017  

 
Beste ouders, 
Het schooljaar is nu vier weken op dreef en we kunnen zeggen dat we goed zijn gestart.  
U bent in de gelegenheid geweest kennis te maken met de leerkracht van uw kind en er zijn ouder-
avonden geweest waarop u geïnformeerd bent over de gang van zaken in de klas van uw kind dit 
schooljaar. Op beide locaties hangen posters waar u uw naam kunt invullen als u het leuk vindt en in 
de gelegenheid bent de school te helpen bij verschillende activiteiten. Er hebben zich al aardig wat 
ouders opgegeven, heel fijn! 
Met de Nieuwsbrief willen wij u ook dit jaar weer informeren over belangrijke schoolzaken en op de 
hoogte houden van het reilen en zeilen in de school. Veel leesplezier! 

 

Ouderbijdrage 
Binnenkort ontvangt u weer een uitnodiging om de jaarlijkse ouderbijdrage over te maken. De ou-
derraad beheert dit geld en zet het in om school voor de kinderen extra leerzaam, leuk en bijzonder 
te maken. Vorig jaar is er een recordbedrag van ruim 10.000 euro binnengekomen: superbedankt! 
De ouders hebben daardoor kunnen bijdragen aan talloze keuzeklussen - van voetbal tot grafitti en 
van koken tot programmeren, aan de uitstapjes in het kader van het techniekthema, aan Sinterklaas-
cadeaus, de Avondvierdaagse en veel meer. Voor dit schooljaar heeft de Catamaran weer goede 
ideeën waar de ouderraad graag financieel aan zou bijdragen. Nieuw is het Digifonds, bestemd om 
school te ondersteunen met ICT in het onderwijs. De ouderbijdrage is overigens ook bedoeld voor 
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initiatieven vanuit de ouders zelf. Heb je ideeën, of wil je de ouderraad komen versterken: trek de 
leden gerust aan de jas! 
 
Namens de Ouderraad, 
Philip Bueters 
 

Vreedzame School en Wijk 
Op school zijn de lessen Vreedzame School weer gestart met een zeer intensief Blok 1: We horen bij 
elkaar. U heeft hierover een aparte nieuwsbrief ontvangen.  
Zoals u wellicht niet ontgaan is, doet de Staatsliedenbuurt mee met het project Vreedzame Wijk. Wij 
hebben daar als school, samen met de Bron en de Westerparkschool, een belangrijk aandeel in. In 
dat kader zijn alle medewerkers die zich ontfermen over onze kinderen tijdens de overblijf uitgeno-
digd om deel te nemen aan een cursus Vreedzame School voor TSO-medewerkers. Zo proberen we 
ervoor te zorgen dat de kinderen gedurende de hele dag op dezelfde wijze worden aangesproken.  
Inmiddels is Blok 2 “We lossen conflicten zelf op” van start gegaan.  
 

Ouder- en kindadviseur 

Mijn naam is Kubra Yasar. Sinds januari 2015/2016 werk ik als ouder- en kindadviseur op deze school 
en uw wijk. U kunt bij mij terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoor-
beeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar ik kan ook tips geven om uw kind beter 
te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. We kijken samen wat er nodig 
is. Misschien bent u al geholpen met een gesprek. Als het ingewikkelder is, maken we samen een 
plan. Ik kan uw kind helpen met tips, gesprekken of een training. Belangrijk is dat uw kind goed en 
snel geholpen wordt.  
Als ouder- en kindadviseur maak ik deel uit van het Ouder- en Kindteam Westerpark. Daarin werken 
ook jeugdartsen en jeugdpsychologen die ik kan betrekken. En ook de jeugdgezondheidszorg wordt 
voortaan vanuit het Ouder- en Kindteam geboden: op de basisschool wordt de gezondheid van iede-
re vijfjarige en iedere tienjarige onderzocht door een van mijn collega’s. 
Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houd ik spreekuur op school. Mijn spreekuur is 
op woensdagochtend van 08.30 tot 09.30 in de achterste kleuterklas.  
Ik ben onafhankelijk van school en ga zorgvuldig om met uw informatie. Als ouders het goed vinden, 
werk ik wel samen met school. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt.  
U kunt mij bereiken via 0642788030 of k.yasar@oktamsterdam.nl.  
Meer informatie: www.oktamsterdam.nl. 
 

Op tijd op school 
Ook dit jaar willen wij uw aandacht weer vestigen op het belang van uw kind op tijd op school bren-
gen. De deur gaat 08.20u open en de lessen starten om 08.30u. Dat betekent dat wij verwachten dat 
uw kind om 08.30u in de klas zit.  
Als uw kind te laat is, dan haalt hij of zij een briefje bij juf Nanouk of juf Katja. Hiervan wordt een 
notitie gemaakt in Parnassys (ons digitale kinddossier). Bij driemaal te laat binnen twee weken, 
wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Uiteindelijk zijn wij gehouden aan melding 
bij de Leerplichtambtenaar.  
Wij hopen dat wij er met elkaar voor kunnen zorgen dat de onze schooldag en de lessen op tijd kun-
nen starten. Wij vragen u vriendelijk uw medewerking hieraan te verlenen.  
 
           

Naschoolse activiteiten 

De Naschoolse Activiteiten georganiseerd door de afdeling Sport van stadsdeel West, gaan in week 
40 (vanaf 3 oktober) van start. Inschrijven en betalen voor deze activiteiten kan via 
www.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl.   
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In de bijlage krijgt u een overzicht van alle activiteiten die worden aangeboden.  
Alvast bedankt voor uw inschrijving en medewerking. 
 
Ron Bushoff, afd. Sport, stadsdeel West 
06 1401 6194 

 

Team Catamaran 
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