
 
 

NIEUWSBRIEF nr. 6, maandag 6 juli 2020 
 

1. Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
Het schooljaar 2019-2020 zit erop. Door de Coronacrisis kijken we terug op een raar 
schooljaar. Laten we hopen dat komend schooljaar weer een zo gewoon mogelijk schooljaar 
gaat worden. De voorbereidingen zijn in ieder geval alweer in volle gang. Maar nu eerst even 
vakantie! 
 

2. Brief van onze bestuurder Mirjam Leinders 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De zomervakantie staat voor de deur. Het schooljaar 2019-2020 wordt afgesloten. 
En wat voor een jaar! Niemand kon vermoeden dat we zo’n onwerkelijke periode 
met elkaar zouden doormaken. Maar wat hebben we in een korte tijd veel van -en 
met elkaar mogen leren. Er is een enorm beroep op u gedaan. Opeens was u naast 
ouder/ verzorger ook de leerkracht van uw kind(eren). Ook op onze medewerkers is 
een enorm beroep gedaan. Van opeens onderwijs op afstand verzorgen naar het 
zover mogelijk open gaan van de scholen. Constant schakelen op wat kan en moet. 
We willen uit de afgelopen periode ook graag behouden wat goed is gegaan. En zijn 
nieuwsgierig naar uw bevindingen. 
We willen u dan ook graag uitnodigen om deel te nemen aan deze korte vragenlijst 
(klik op deze link: https://www.schoolreflectie.nl/surveys/7251). Als u meerdere schoolgaande 
kinderen heeft dan wil ik u vragen de lijst voor ieder kind in te vullen. 
Ook onder alle medewerkers hebben wij een vragenlijst uitgezet en kunnen we deze 
gezamenlijke ervaringen inzetten “om de toekomst voor te bereiden”. 
 
Na de zomer zal de situatie zeer waarschijnlijk hetzelfde zijn als nu. Dat betekent in 
de meeste gevallen dat de scholen volledig open zijn. Toch wil ik ook benadrukken 
dat we naast het coronavirus ook nog te maken hebben met het lerarentekort. 
De school van uw kind(eren) zal vanzelfsprekend hun best doen om de groepen 
goed te bezetten. Helaas moeten we wel vaststellen dat het een kwetsbare situatie 
is. Medewerkers met corona gerelateerde klachten mogen niet werken en zoals u 
weet is er niet of nauwelijks vervanging beschikbaar. Dit betekent dat komend 
schooljaar de klas van uw kind(eren) wellicht meer dan anders verdeeld moet 
worden of dat uw kinderen thuis dienen te blijven. 
 
Vanzelfsprekend zullen we ons uiterste best doen om dit tot een minimum te 
beperken. Om deze reden is het ook belangrijk om de lessen uit afgelopen periode 
goed in beeld te hebben zodat we deze kunnen inzetten als dat nodig is. 
 
Ik wens u een hele mooie zomer en tot 17 augustus! 
Met hartelijke groeten, 
Mirjam Leinders - bestuurder Innoord 

 

https://www.schoolreflectie.nl/surveys/7251


 
3. De vakantietas. 

De vakantietas is er weer! Duik in verhalen en reis deze zomer lekker in je hoofd. Met dit 
jaar, in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Maakplaatsen extra 
Do-It-Yourself Lees-Maak-Beleef opdrachten voor thuis. 
 
OBA junior vakantietas (6-12 jaar) 
Voor OBA Junior leden die komend schooljaar naar groep 4, 5, 6, 7 of 8 gaan. 
https://www.obainschrijvingen.nl/oba-junior-vakantietas-6-12-jaar/  
 
Zolang de voorraad strekt. (1 vakantietas per huishouden / gezin). 
Wat zit er in de tas? 

● 5 boeken/materialen (door ons uitgezocht voor jou) 
● DIY Maakplaatspakket 
● Amsterdamse Kunststreken - taal en tekenverhalen 
● Zomerthuisblijfklooiboek 

 
Wat moet je doen? 
Vul het digitale formulier in. Vertel wat je leuk vindt om te lezen en in welke vakantieweek je 
de tas wilt ophalen. 
Medewerkers van de OBA zorgen dat de tas klaarstaat om af te halen in de OBA vestiging. 
Je kan er (voor je zelf of je broers/zussen) nog 5 jeugdboeken bij lenen. 
De 5 boeken/materialen lever je uiterlijk aan het einde van de zomervakantie weer in. 
 

4. Afscheidsbrief van schoolschrijver Saskia van der Wiel. 

Lieve kinderen van De vier windstreken, 

Hier is Saskia weer. Wat een vreemde tijd hebben we met z’n allen gehad! En nog steeds is 
het allemaal niet zoals het was. Ik heb jullie gemist, vooral op donderdag... want mijn 
Schoolschrijverlessen moesten plotseling stoppen. Wel heb ik online lessen voor de hele 
school gemaakt, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als voor de klas staan. Schoolschrijvers 
hebben kinderen in hun buurt nodig! Met verhalen, vragen, ideeën, grapjes en plezier. Het is 
altijd mooi om te horen en te zien welke nieuwe dingen jullie ontdekken over lezen en 
schrijven. 
 
Groepen 5/6c, 6a en 6b: oeiii, wat hebben jullie veel gedaan op onze donderdagen!  
Er werd fanatiek gelezen. In elke les hielden twee kinderen een boekenpraatje over 
bijzondere dingen die ze in hun boeken vonden. 
Erg populair was elke week het Raadgedicht. Dat is een gedicht waarin één woord is 
afgedekt. De klassen gingen raden welk woord dat was. Best lastig. Het hielp om eerst te 
bedenken wat voor sóórt woord het was. Spannend… 

Jullie kregen schrijfopdrachten van mij waarbij je veel fantasie nodig had. Bijvoorbeeld een 
vliegverhaal. Stel dat je op een ochtend ineens vleugels op je rug hebt… welk avontuur ga je 
in de lucht beleven, wie kom je tegen, hoe loopt het af…? Of: Praten met de Grote 
Vriendelijke Reus (uit het boek van Roald Dahl). Wat zeggen Sofie en de GVR tegen elkaar? 
En welke nieuwe GVR-woorden gebruiken ze? De les Fantasiedierentuin ging over wat je 
allemaal in tweetallen kan bedenken over een fantasiedier. Daarna werden de mooiste 
zinnen een gedicht. Echt een feestje om te zien wat jullie allemaal wisten, van de zemzoem, 
de usk, het ammertje, enzovoort… 

 

https://www.obainschrijvingen.nl/oba-junior-vakantietas-6-12-jaar/


 
In de groepen 1en 2 heb ik voorgelezen over twee kinderen die vinden dat ze niks bijzonders 
beleven. Maar ze zitten wel op een reusachtig beest! (Of... zijn ze zelf piepklein?). Jullie 
bedachten wat ze nog meer kunnen doen, zoals: lekker voetballen op dat beest. Groepen 3 
en 4 hebben kennis gemaakt met de wilde Wolf en de tamme Hond. Groep 5a heeft 
gevlogen, net als de andere groepen 5/6. Groepen 7/8 kregen de opdracht om het begin van 
een eigen boek te bedenken. 

Teksten en beelden uit de lessen zijn terug te vinden op Saskia’s blog over schrijven en lezen 
met kinderen: 
https://verhalenindegroei.wordpress.com/2020/01/23/schoolschrijver-in-2020/ 

 Reuze jammer dat we nu afscheid moeten nemen. Tot mijn verrassing kreeg ik drie boekjes 
vol afscheidsbrieven kado van kinderen van 5/6c, 6a en 6b. Jullie hebben duidelijk veel lees- 
en schrijfplezier en ook zoveel zin om van alles erover te leren. Nu komt de zomervakantie er 
aan. Blijf lekker al die mooie kinderboeken lezen! En... in de brieven zag ik dat er kinderen 
thuis verhalen zijn gaan schrijven. Daar ben ik heel blij mee. Gebruik je fantasie! In taal kan 
alles. En onthoud: je bent van binnen veel groter dan je denkt. 

Veel Schoolschrijvergroeten van Saskia 

 

5. Vakantierooster schooljaar 2020/2021 
 

vakanties: eerste dag: laatste dag: 

Herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020 

Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021 

Goede Vrijdag 02-04-2021  

Tweede Paasdag 05-04-2021  

Meivakantie 26-04-2021 07-05-2021 

Hemelvaart en dag na hemelvaart 13-05-2021 14-05-2021 

Tweede Pinksterdag 24-05-2021  

Zomervakantie 12-07-2021 20-08-2021 

 
6. Overzicht studiedagen 

Op dit moment zijn nog niet alle studiedagen vastgesteld. Excuses daarvoor. Uiterlijk op de 
1e schooldag van het nieuwe schooljaar (maandag 17 augustus) ontvangt u het 
totaaloverzicht. 
 

7. Voetbalfestijn voor meiden bij ASC De Volewijckers 
Ben jij een meisje van 9, 10, 11, 12, 13, 14 of 15 jaar en vind je voetballen leuk? Meld je dan 
aan voor de voetbaldag van ASC De Volewijckers op zaterdag 29 augustus, want daar zijn 
ook AJAX speelsters. Op 1, 8, 15 en 22 augustus kun je je van 09.30 - 12.00 uur op deze 
mooie voetbaldag voorbereiden. 
Zie bijgaande poster voor meer informatie.  
 

8. Eerste schooldag schooljaar 2020/2021 
Op maandag 17 augustus worden alle kinderen weer om 08.30 uur verwacht, maar nu eerst 
vakantie!!! 

 

https://verhalenindegroei.wordpress.com/2020/01/23/schoolschrijver-in-2020/


 
 

Allemaal een mooie zomer toegewenst! 
 

 
 

 
 

 

 


