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Nieuwsbrief 6 juni 2016 
 
Agenda 
Dinsdag 7 juni Sportdag 

Dinsdag 7 juni Ouder-/kindmiddag groep 5 en 6 

Donderdag 16 juni Schoolreis groepen 3 en 4 

Maandag 20 juni Studiedag: leerlingen vrij  

Dinsdag 12 juli Afscheidsmusical groep 8 

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

 
Beste ouders, 
Voor u ligt de nieuwe Nieuwsbrief waarin wij u weer meenemen in het reilen en zeilen op onze 
school. U heeft vorige week van meester Tim een mail ontvangen waarin hij de sportdag aankondigt 
voor de groepen 3 tot en met 8, graag uw speciale aandacht hiervoor (het is al morgen!). Wellicht ten 
overvloede: deze middag is bedoeld voor ouders en hun kinderen in groep 5 en 6. Het is niet handig 
om jongere broertjes of zusjes mee te nemen. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
Verder deze editie een stuk van onze Medezeggenschapsraad, een inkijkje vanuit het perspectief van 
een zojuist toegetreden ouder. Aan het einde van het schooljaar kunt u een jaarverslag van de MR 
verwachten.  
Veel leesplezier.  

 

Sportdag 7 juni 
Aanstaande dinsdag 7 juni is het zover! De sportdag voor groep 3 t/m 8 op het evenemententerrein 
van de Westergasfabriek. In de ochtend zijn de groepen 6 t/m 8 en in de middag de groepen 3 t/m 5 
aan de beurt.  
Het is fijn als de kinderen van groep 6 t/m 8 al in sportkleding naar school komen en een extra setje 
kleding bij zich hebben voor de rest van de dag i.v.m. regen / wateractiviteiten. 
Voor de kinderen uit groep 3 t/m 5 is het handig als ze in gewone kleren naar school komen en 
sportkleding en buiten sportschoenen (gympen) bij zich hebben voor de middag. 
Qua eten en drinken is het een gewone schooldag. Dus zorg ervoor dat uw kind eten en drinken bij 
zich heeft voor de pauzemomenten.  
Wij hebben er zin in en gaan er met alle hulpouders een topdag van maken! 

 
Meester Tim & Juf Roha 
 

Klimaat bovenverdieping 
In een eerdere Nieuwsbrief vertelde ik u dat wat betreft het verbeteren van het klimaat in de school 
en meer specifiek de bovenverdieping er een aantal verschillende processen waren ingezet. Zo heeft 
de gemeente in het kader het van het project Gezonde Scholen tweemaal een week CO2-meters in 
de lokalen gezet. Bij de uitlezing van die meters bleken de CO2-waarden niet boven de bovengrens 

mailto:info.catamaran@amosonderwijs.nl


 
Nieuwsbrief 6 juni 2016 

BS De Catamaran, Bentinckstraat 78, 1051 GN Amsterdam. info.catamaran@amosonderwijs.nl  020-6840200 
Dependance: Rombout Hogerbeetsstraat 109,  1052 VW Amsterdam. 06-20467633 

van een wenselijk CO2-gehalte te komen. Dat betekent niet dat de kinderen en de leerkrachten het 
klimaat als prettig, fris en koel beleven.  
Verder is de afdeling Huisvesting van Amos in conclaaf met de gemeente over het plaatsen van ge-
heel nieuwe puien aan de voorzijde van ons gebouw. Dit zou dan in de zomervakantie plaatsvinden. 
Intussen lijkt het erop dat het plaatsen van de puien niet door zal gaan: de gemeente en ons bestuur 
zijn het niet eens over de te volgen procedure. Dit is uiteraard iets waar wij ons als school bijzonder 
gefrustreerd over voelen en deze frustratie heb ik geuit naar het bestuur. Daarbij werd ik onder-
steund door een ouder die het initiatief genomen had om haar zorg bij het bestuur neer te leggen en 
door de MR, die door middel van een brief onze zorg overbracht.  
De stand van zaken is nu als volgt. De firma Combi is vorige week geweest om van het huidige lucht-
behandelingssysteem de filters te vervangen en alle in- en uitblaasroosters (door de hele school) te 
reinigen en stofvrij te maken. Daarbij bleek dat niet alle systemen goed waren ingeschakeld. Daar-
naast zullen er in de weken vanaf 20 juni drie koelinstallaties in de lokalen van de bovenverdieping 
worden aangebracht. Deze zullen vanaf woensdag 29 juni dan operationeel zijn.  
Wij zijn met de afdeling Huisvesting in gesprek om verdere maatregelen te treffen om betere afvoer 
van onfrisse lucht mogelijk te maken. Hierover houd ik u op de hoogte.  
 

Avondvierdaagse                                         
De avondvierdaagse was weer gezellig en inspannend. We hadden heel wisselend weer. Het was fijn 
om als school in zo’n grote groep de routes te wandelen. Onze dank voor de ouders die samen met 
Katja hebben gezorgd voor de organisatie rondom de vierdaagse. Wij zijn de school met het grootste 
aantal deelnemers, dat is toch wel iets om trots op de zijn. Volgend jaar weer! 
 
           

                             
 

Finale voorleeswedstrijd 
Vorige week stond in het teken van voorlezen: hoe doe je dat? Waar let je op: stemgebruik, intona-
tie, kijken naar je toehoorders e.d. Iedere dag werden in de groepen 3 t/m 8 een dagwinnaar geko-
zen. Op vrijdag 3 juni stonden deze dagwinnaars in finale. ’s Morgens was het de beurt aan de groe-
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pen 3, 4 en 5. De jury, bestaande uit kinderboekenauteur Karlijn Stoffels, juf Patricia en juf Stella, had 
het heel moeilijk, want het niveau was bijzonder hoog. Onze keuze viel op Nynke uit groep 5, maar 
de verschillen waren klein. ’s Middags was de bovenbouw aan de beurt en weer kon de jury bijna 
geen keuze maken. Mick uit groep 7 ging er met de prijs vandoor. We zijn bijzonder trots op de ma-
nier waarop de kinderen voorlezen, maar ook op het publiek. Het was ook voor onze gastauteur heel 
leuk om dit op onze school mee te maken.  
 

Nieuws van de MR 

Persoonlijk verslag door Reinder Rustema (vader van Adrian in 1E) 
“Het mooie van onze democratie is dat dit ook op scholen bestaat. Elke school heeft een raad die ou-
ders en leerkrachten vertegenwoordigen om ‘de regering’ van de school te controleren en te advise-
ren. Ik heb me dus ook gelijk aangemeld om weer deze mooie burgerplicht te vervullen. In de jaren 80 
zat ik namelijk ook al als scholier in zo’n raad op de middelbare school. Heel nuttig en leerzaam. Bij 
wet hebben we zelfs informatie-, instemmings-, advies- en initiatiefrecht! Redelijk vergelijkbaar met 
de gemeentelijke of de landelijke democratie dus. 
Pol van der Linde en ik waren de enige kandidaten voor de twee vrije plekken, dus er waren geen ver-
kiezingen nodig. Zijn kinderen gaan naar de Bentinckstraat en mijn zoon naar de Rombout Hoger-
beetsstraat. Een gebalanceerde vertegenwoordiging dus. Hanneke Kijne is de derde ouder die er al 
jaren in zit. Ze kent de procedures, regels en begrippen zo goed dat ik de eerste vergaderingen steeds 
vergat dat ze geen leerkracht maar een ouder is. 
Met fris enthousiasme stelden wij onbevangen allerlei vragen over zaken waar we niets of weinig van 
weten. Vragen stellen is onze rol. Maar in de antwoorden zitten veel onbekende woorden (taakuren, 
onderbouw, bovenbouw, lesuren, formatie, instroomgroep, nuljaar, continurooster, combinatieklas, 
financiële taakstelling, strategiedocument, schoolplan, jaarplan, schoolgids, groepsremediërend pro-
ces, rugzakleerlingen) en afkortingen (IB, BRIN, PO, GMR, AMOS, TSO, OR). 
Ook moet je door hebben met wie de school weer te maken heeft. De gemeente gaat over het ge-
bouw, maar niet altijd. We maken deel uit van een groep scholen die samen AMOS heten en ook weer 
een bestuur hebben. Nieuwe leerlingen komen via de gemeente, maar niet als ze na de eerste groep 
binnenkomen. Dan heten ze zij-instromers en worden ze door de school zelf geplaatst. Je hebt het 
natuurlijk ook nooit over individuele kinderen, het gaat over het aantal dat zich inschrijft. Dat heeft 
weer grote gevolgen. Als ouders iets willen aankaarten moet je ook telkens nagaan of dit een enkel 
geval is of iets wat meerdere kinderen of ouders raakt. Of misschien is het ene geval een symptoom 
van iets waar we het wel over kunnen hebben in de medezeggenschapsraad. 
Een volgende keer zal ik op deze plek schrijven over de ‘binnenklimaatkwestie’ in het schoolgebouw, 
het BRIN-mysterie, de Catamaran-spagaat tussen de twee locaties of andere onderwerpen uit de 
raad. Maar zonder de speciale taal of de afkortingen natuurlijk.” 
 

Nieuws uit de onderbouw 
Bouwhoek 
Sinds kort is er op de gang tussen de twee kleuterklassen op de Bentinckstraat een bouwhoek gerea-
liseerd. In deze hoek ontmoeten de kleuters van beide kleuterklassen elkaar. De kinderen krijgen 
hierdoor de gelegenheid om ook in spelsituaties met elkaar te spelen in plaats van alleen tijdens bui-
ten spelen. De hoek is nu ingericht als bouwhoek. Dit zal in de loop van de tijd mee veranderen naar 
aanleiding van het thema dat in de klas wordt behandeld. 
Op dit moment kunnen de kinderen vrij bouwen. 
Er zijn extra grote en verschillende bouwblokken in de bouwhoeken. De ruimte in de gang biedt de 
kinderen om grotere bouwwerken te maken en om op andere ontwerpen te komen. De kinderen 
spelen er met veel plezier en de bouwhoek is nu al een groot succes! 
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Thema eten 
Na de meivakantie zijn de kleuters gestart met het thema eten.  
We praten, lezen, zingen, spelen en werken over allerlei dingen die met eten te maken hebben.  
Eten hebben we nodig om ons lichaam goed te laten werken, maar welk eten is lekker en gezond? 
Waar komt eten vandaan en hoe werkt een restaurant? 
Het thema werd geopend met een proefles. De kinderen ervoeren het verschil tussen zoet, zuur, zout 
en bitter. In de klas is een restaurant gemaakt. De kinderen kunnen hier op bezoek komen om wat te 
eten in het restaurant, maar ook kunnen de kinderen werken als een echte kok of ober. Aan het ein-
de van het thema ontvangen de kinderen een echt oberdiploma. Wie kan er met een dienblad lopen 
of met drie borden tegelijk? 
 
Tips voor ouders 
In de zomer eten mensen graag ijsjes en rond oudjaar zie je dat er veel oliebollen op straat worden 
verkocht. Etende mensen op straat kun je eigenlijk het hele jaar zien. Doe eens een spel als u met uw 
kind onderweg bent: Zie je iemand die iets eet op straat? Wie heeft het eerst gezien wat voor eten 
het is? (De krentenbol, het broodje, de appel, de banaan.) Kun je van veraf zien wat het is, of moeten 
jullie een beetje dichterbij komen om het te kunnen zien? 
 
Eten aan tafel: doe spelletjes met eten, om het eten leuker en lekkerder te maken. Doe uw kind een 
blinddoek om. U snijdt een boterham in stukjes en doet op ieder stukje ander beleg. Uw kind mag 
proeven en raden wat er op de boterham zit. Of u neemt een dobbelsteen en spreek af wat de stip-
pen betekenen. Gooit iemand één? Dan is de opdracht: Neem een hapje groente. Twee is: Neem een 
hap aardappel. Drie is: Eet een stukje komkommer. Vier is: Zing een liedje. Vijf is: Drink een glaasje 
water. Zes is: Neem van alles op je bord één hapje. 
 
Eten op Internet:  

 Op www.ah.nl/allerhandekids zijn allemaal leuke én lekkere kindergerechten te vinden, die 
bovendien worden uitgelegd aan de hand van video's.  

 Op de website www.broodaandebasis.nl is van alles te vinden over brood en hoe het wordt 
gemaakt. Kijk samen naar deze site.  

 Samen lezen over eten Wat eten we vandaag? door Eric Carle. Uitgeverij Gottmer. 

 De kat van de bakker door Posy Simmonds. Uitgeverij Harmonie. 

 Polle proeft van Jeska Verstegen. Uitgeverij De Vier Windstreken. 

 Wereldeters door Marjolein de Vlaam. Uitgeverij www.wereldeters.nl. Een kijk-, lees- en 
kookboek voor ouders én kinderen. 

 
Tijdens de lessen van juf Noor zijn er door de kinderen van 1/2 B pizza's gemaakt van klei. Na het 
uitrollen van 'het deeg', hebben de kinderen hun eigen pizza versierd met 'cherrytomaatjes, salami, 
ham, paprika en komkommer'. 
In les 2 zijn de werkstukjes geschilderd. Het resultaat ziet er fantastisch uit! 
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Wij zijn naar Sprookjeswonderland geweest! 
Vrijdag 3 juni zijn alle kleuters naar Sprookjeswonderland geweest. Het was een heerlijke dag.  
Ter voorbereiding hebben de kleuters van 12-D appeltjes geboetseerd met klei gemaakt van brood-
deeg. Ze zijn supergoed gelukt, maar niet eten hoor. Ze zijn héél giftig! 
 
 

         Moe, maar voldaan…    

 

Nieuws uit de middenbouw 
Eind mei is groep 3 naar de boerderij in Spaarnwoude geweest. 

      
Dit is het verslag van Inez: 

     
                          

 
De kraan doet het Wonderwel 

We gingen naar de boerderij. Het was er leuk. We 

gingen namelijk niet alleen met dieren werken. We 

gingen ook spelen in de hooiberg, dat was heel 

leuk. We gingen ook in een karretje zitten. Ik mocht 

ook een keer voorop zitten. We gingen naar de 

schapen rijden. Die gingen heel hard aanrennen 

toen de boerin kies kies riep. Je mocht ook in het 

karretje zitten als je de schapen een beetje eng 

vond. Er ging ook een schaap op mijn voet staan. 

Toen ben ik ook in de bak geklommen. 

Siri 

 

mailto:info.catamaran@amosonderwijs.nl


 
Nieuwsbrief 6 juni 2016 

BS De Catamaran, Bentinckstraat 78, 1051 GN Amsterdam. info.catamaran@amosonderwijs.nl  020-6840200 
Dependance: Rombout Hogerbeetsstraat 109,  1052 VW Amsterdam. 06-20467633 

In groep 4 houden de kinderen zich bezig met waar hun drinkwater vandaan komt. Pas geleden zijn 
we op bezoek geweest bij de Amsterdamse Waterleidingduinen. De hertjes, de waterkringloop en 
het spelen met de regen hebben indruk gemaakt. Afgelopen donderdag hadden de kinderen een 
techniekmiddag. Net als in de duinen hebben ze met zand water gezuiverd. Ook speelden ze loodgie-
ter en legden ze zelf water- en afvoerleidingen aan. De waterdruk in de watertoren op het GWL-
terrein werd nagebootst met petflessen. Al doende hebben we zo veel opgestoken over de wondere 
wereld achter de kraan. Waternet, bedankt! 

    
Water zuiveren       Waterleiding aanleggen 
 

       
De loodgieter     Waterdruk uittesten 

    
 
    Team Catamaran 
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