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Kind vrije dag
Donderdag 8 februari zijn alle kinderen vrij, de leerkrachten zijn dan aan het werk. Dit is de derde kind vrije dag van dit
schooljaar.

Afscheid van Marian Roozenbeek
Na zeventien jaar met veel plezier en inzet bij ons op school gewerkt te hebben, gaat Marian Roozenbeek ons dit voorjaar
verlaten.
Marian heeft een nieuwe uitdaging gevonden op een Daltonschool in Amsterdam, waar zij sturing gaat geven aan de
organisatie en inhoudelijke ontwikkeling van de onderbouw groepen. Wetende wat Marian in huis heeft aan capaciteiten
begrijpen wij dat zij deze uitdaging aanpakt.
We gunnen haar daar een mooie voortzetting van haar carrière. Maar we gaan haar ook missen, als betrokken collega en als
zeer sterke leerkracht. Heel veel kinderen hebben bij haar de basisvaardigheden van het leren op speelse wijze ontwikkeld.
Een manier van werken waar wij veel van geleerd hebben.
De procedure voor het vinden van een opvolger van Marian zijn we voor de vakantie al gestart. We houden de
ouders/verzorgers van de groep op de hoogte.

Groep 5a
Monique van Dijk komt 8 februari weer terug van haar zwangerschapsverlof. Tot die tijd wordt zij vervangen door Pieter van
der Vlugt.

Groepen 6
De groepen 6 hebben dinsdag Studio Snugger (schooltv.nl) bezocht en een opname meegemaakt. Weer een groot avontuur
voor de kinderen. De datum van de uitzending is nog niet bekend.

Burgemeester op bezoek
Op 2 februari brengt de burgemeester van Amstelveen, de heer Eenhoorn, een bezoek aan de groep (8b) van Varvara, de
kinderburgemeester. De leerlingen bereiden het gesprek voor en bespreken met de burgemeester zijn werk en
maatschappelijke zaken die bij de kinderen leven.

Op tijd op school zijn
Het is januari, tijd voor goede voornemens. Als school willen wij de lessen écht om 8.30 uur kunnen starten. Afgelopen
weken heb ik als directeur bij de deur van Orion 1b gestaan en telaatkomers bij de deur aangesproken over het feit dat de
bel al gegaan is. Op sommige momenten kan het gebeuren dat je als ouder/verzorger het even echt niet redt. Dat zijn
uitzonderingen waar we begrip voor hebben. Komt een kind echter regelmatig te laat dan zal ik de ouders/verzorgers
persoonlijk benaderen.

Rapportgesprekken groep 1-7
Op vrijdag 9 februari krijgt uw kind een uitnodiging mee voor een gesprek op donderdag 15 of dinsdag 20 februari tussen
17.00 en 19.00 uur. Als u een voorkeur heeft voor één van de dagen, kunt u dit tot uiterlijk woensdag 31 januari melden via
administratie@walexanderschool.nl of bij de leerkracht van uw kind. Maakt u hier alleen gebruik van als dat voor u echt
noodzakelijk is. Wanneer u meerdere kinderen heeft in de groepen 1-7 zorgen we ervoor dat u aaneensluitende afspraken
krijgt. U hoeft uw eventuele voorkeur dan ook maar aan één van de leerkrachten door te geven.

De VoorleesExpress
Onze school is erg enthousiast over de VoorleesExpress. De VoorleesExpress zorgt ervoor
dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. De VoorleesExpress
stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Samen met
een vrijwilliger wordt er voorgelezen, gepraat, eventueel gezongen en worden er
taalspelletjes gedaan. Twintig weken lang, één keer in de week komt een vrijwillige
voorlezer bij een gezin thuis met kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 8 jaar. Hoe meer
taal een kind hoort, hoe sneller het leert.
Bij ons op school zitten kinderen die thuis een andere moedertaal spreken en daardoor
moeite hebben met de Nederlandse taal. Als u denkt dat uw kind in aanmerking zou
komen om deel te nemen aan dit project kunt u dit aangeven op school. Ineke Matthesius, intern begeleider van de
onderbouw, neemt dan contact met u op en kan samen met u de aanmelding in orde maken.
Maar de VoorleesExpress is ook op zoek naar vrijwilligers. Wat zou het fijn zijn als onze ouders onderling in dit project iets
voor elkaar kunnen betekenen. Natuurlijk krijgt u een goede begeleiding en eventueel een training interactief voorlezen om
ervoor te zorgen dat het voorlezen voor iedereen een leuke en leerzame ervaring is. Het vraagt niet veel, het is voor een
korte periode, en het kan zoveel opleveren.
Het zou geweldig zijn dat niet alleen onze kinderen kanjers zijn, maar dat ook ouders het goede voorbeeld geven door iets
voor elkaar te doen.
Meer informatie kunt u vinden op de site: https://voorleesexpress.nl/locatie/view/amstelland
Vrijwilligers kunnen ook direct contact opnemen met Dirma Nagelhout, Projectleider VoorleesExpress Amstelland. Dit kan
per mail, amstelland@voorleesexpress.nl of telefonisch via 06-829 69 829 of 020-760 0054

Opstap
Wij willen u in deze Waslijn attenderen op het programma Opstap.
Kinderen leren spelenderwijs. Maar soms hebben ze net wat extra hulp nodig.
Dat kan met het spel- leerprogramma van Opstap. Opstap is een
stimuleringsprogramma voor kinderen van 4 tot 6 jaar met een
(taal)achterstand.
Met een groot aantal werkmaterialen en leesboekjes oriënteren kinderen zich spelenderwijs op het lezen, schrijven en
rekenen in groep 3.
Het is een project van twee jaar en gericht op het gezin. Dagelijks verricht een ouder twee activiteiten van Opstap met het
kind. Een speciaal getrainde begeleidster ondersteunt daarbij. Deze 'contactmedewerkster Opstap' komt om de week op
huisbezoek en laat zien hoe ouder en kind de activiteiten op een speelse manier kunnen uitvoeren. De activiteiten sluiten aan
bij de kennis en vaardigheden die nodig zijn in het basisonderwijs.
Daarnaast komen de deelnemende ouders regelmatig bij elkaar. Elke bijeenkomst heeft een thema. Steeds staat de
opvoeding en het kind centraal. Samen met andere ouders wordt er gepraat over de ontwikkeling en opvoeding van
kinderen. Ook krijgt u dan uitleg over het materiaal van Opstap.
Op school zijn er folders aanwezig van dit project. U kunt ook altijd even de leerkracht of Ineke Matthesius, intern begeleider
onderbouw, benaderen als u meer informatie wilt hebben over dit programma.
De eigen bijdrage is €25,- per kind per schooljaar.
Om mee te doen heeft u een verwijzing van de GGD (consultatiebureau- of schoolarts) nodig. Zij kijken of uw kind in
aanmerking komt voor deelname.

Ouder-kind coach in de school
Sinds januari 2015 valt Jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Binnen de gemeente is er een team
jeugdhulpverleners werkzaam dat kennis en ervaring heeft met allerlei soorten jeugdproblematiek. In het team werken
professionals met een achtergrond in de (ortho)pedagogiek, psychologie, systeemtherapie, pleegzorg etc. die zich bezig
houden met allerlei vragen rondom de ontwikkeling, het opgroeien en opvoeden van kinderen van 0 t/m 18 jaar.
Jeugdhulpverleners hebben diverse taken. Eén van deze taken zal per 2018 ouder-kind coach in de basisschool zijn.
In 2016-2017 is een proef gedraaid met een jeugdhulpverlener als ouder/kind coach in de basisschool. Hieruit bleek het
zowel basisscholen als ouders en leerlingen goed te bevallen wanneer een jeugdhulpverlener op een basisschool aanwezig is.
Daarom zal er vanaf begin 2018 op iedere basisschool in Aalsmeer en Amstelveen een dagdeel per week een
jeugdhulpverlener aanwezig zijn. Op onze school is dat voor de maanden januari en februari Janny Bijl, vanaf 1 maart Defni

Spring in’t veld.. Hieronder stelt Janny zich voor.

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Janny Bijl. Vanaf januari 2018 zal ik wekelijks op woensdagochtend aanwezig zijn op de Willem Alexanderschool.
Ik heb de opleiding HBO Jeugdwelzijnswerk gevolgd en heb ervaring opgedaan in allerlei vormen van groepswerk voor
kinderen met gedragsproblemen en in de pleegzorg.
In mijn werk kijk ik zowel naar de individuele ontwikkeling van kinderen als naar de dynamiek binnen gezinnen. Voor mij is het
belangrijk om goed aan te sluiten bij de hulpvraag die ouders en kinderen hebben en om niet meer, maar ook niet minder te
doen dan nodig is, zodat kinderen binnen hun mogelijkheden zo goed en gezond mogelijk kunnen opgroeien.
Dit betekent concreet dat u mij rechtstreeks kan benaderen voor informatie en advies als er vragen en/of zorgen zijn rondom
de ontwikkeling en opvoeding van uw zoon en/of dochter. Als de intern begeleider of leerkracht vragen en/of zorgen heeft
omtrent de ontwikkeling van uw zoon/dochter, zal hij/zij deze zorgen met u bespreken. Indien gewenst kan ik aansluiten bij
een gesprek hierover.
Tevens kan ik korte gesprekjes/ begeleiding bieden aan een leerling (gericht op het gedrag / sociaal emotionele ontwikkeling),
observeren in de klas en meedenken over een passend zorgaanbod buiten de school. Gesprekjes met leerlingen worden alleen
gevoerd als u hier toestemming voor heeft gegeven.
Wanneer u meer wilt weten, hoop ik dat u mij weet te vinden. Mijn e-mailadres is j.bijl@amstelveen.nl
Met een vriendelijke groet,
Janny Bijl, Jeugdhulpverlener / ouder-kind coach

Nieuws van de activiteitencommissie (AC)
Door Charlotte Poldervaart, voorzitter AC
Allereerst namens de Activiteiten Commissie de allerbeste
wensen voor het nieuwe jaar! We hopen dat u lekker
uitgerust bent na deze kerstvakantie en een hele fijne
jaarwisseling heeft gehad. Wij van de AC zijn er weer
helemaal klaar voor! We hebben een ontzettend drukke tijd
achter de rug, met natuurlijk Sinterklaas, direct gevolgd door
Kerst. U heeft ons vast wel op school zien lopen, in november
nog vol vuur en heel enthousiast, half december nog steeds
enthousiast, maar misschien wel iets minder pittig.
De kerstcommissie heeft weer veel tijd gestoken in de kerstversiering en in de presentjes.
Deze presentjes zijn allemaal met de hand gemaakt, door ons ingepakt en voorzien van een strikje met een kaartje. De
versiering, met name de guirlandes en schilderijen zijn ook uit onze eigen hand. Heeft u ook het schilderij op de bovenbouw
gezien, boven aan de trap? We zijn bezig de bestaande versiering te vervangen, hier zijn we voor een deel in geslaagd, maar
we zijn nog niet klaar. Dus mocht u ons in het voorjaar met kerstballen zien lopen, dan kan dat kloppen, dan gaan we weer
verder om de versiering voor volgend jaar aan te vullen! Uw hulp kunnen we daarbij natuurlijk heel hard gebruiken!
We hebben deze periode ook hulp gehad van verschillende ouders, hiervoor zijn we heel dankbaar. Bij het inpakken van de
cadeautjes, het maken van de kerstversiering, het versieren van de school, maar ook het weer inpakken van de
kerstversiering hebben we kunnen rekenen op u! We hopen dat dit ook het tweede deel van het jaar weer zo mag zijn, uw
hulp is voor ons onmisbaar! Wilt u ook helpen, wilt u meedenken of eens bij een vergadering aanwezig zijn om te kijken of
het iets voor u is? Laat het me weten, dan bent u natuurlijk van harte welkom! U kunt een van ons altijd aanspreken op het
schoolplein, mocht u liever een email sturen dan kan dat natuurlijk ook. Ons email adres is
ac.willemalexanderschool@gmail.com
Voor ons staat er nu een relatief rustige periode op het programma, deze gebruiken we om op te ruimen, vooruit te denken,
en even op adem te komen, zodat we er straks weer staan voor onder andere de Sportdag, de Duindag, kleuterdag, de
excursie naar Muiden en natuurlijk het ‘Spoken’ van groep 8, we hebben er weer zin in!

ScholierenBoscross op 10 Maart 2018.
Door Phanos Boscross organisatie, Karen Bus en Bart van Doesburg

Atletiekvereniging Phanos organiseert de ScholierenBoscross tijdens de Boscross evenementen in het weekend van 10 en 11
maart. Dit doen wij omdat we zeer begaan zijn met de hardloopsport. Daarom willen wij in maart zoveel mogelijk
deelnemers en ook scholieren plezier laten beleven aan het hardlopen door de ruige natuur. Daarnaast staat het weekend in
het teken van het NK Cross Country waarbij alle Nederlandse toppers het opnemen tegen elkaar.

De ScholierenBoscross
Voor leerlingen van het basisonderwijs organiseren wij een Ouder en Kind loop op 10 Maart 2018. De start is om 12:00 uur
vanuit de Arena in het Amsterdamse Bos vlakbij de cricketclub VRA. Tijdens de ouder en kindcross lopen de ouder en het kind
als een team door de ruige natuur. Via verschillende bospaadjes rennen jullie door het Amsterdamse Bos waarbij jullie tevens
ook de heuvel van het Bos moeten beklimmen en afdalen. Ga deze cross aan als team en vier deze prestatie samen!
Het parcours
Voor de scholieren van het basisonderwijs en 1 van hun ouders zal er een start zijn over 1.4 kilometer. Vanuit het centrale
punt in ‘De Arena’ is het startschot waarna de Ouder en Kind als team via een uitdagend parcours de heuvel van het Bos
moeten beklimmen en weer afdalen. Via een bospad leidt de route weer terug in de Arena en wacht de finish op je.
Voorbereiden met Clinics
Om optimaal voorbereid aan de finish te staan organiseert Phanos voor alle ingeschreven deelnemers en teams twee cross
clinics. Deelname aan de clinic is kosteloos voor de ingeschreven deelnemers en zullen plaatsvinden op 10-02-2018 en 17-022018. Aanvang: om 10:00 bij de Arena in het Amsterdamse Bos. Aanmelden voor de clinic kan door een email te sturen aan
boscross@phanos.amsterdam
Inschrijfkosten en inschrijfprocedure
De inschrijfkosten voor de Ouder en Kind cross tijdens ScholierenBoscross bedragen 10 euro per team (ouder en kind). De
wedstrijd is verdeeld over twee categorieën; categorie 1 zijn leerlingen van groep 1 tot en met groep 4 en categorie 2 zijn
leerlingen van groep 5 tot en met groep 8. Inschrijven kan via www.inschrijven.nl ook kunt u de inschrijflink vinden via onze
website www.boscross.nl
Ik hoop dat ik u hier mee genoeg geïnformeerd hebt. Heeft u nog vragen dan kunt u mailen naar
boscross@phanos.amsterdam of een kijkje nemen op onze website www.boscross.nl

Nieuws uit de Meent: Super Speelstuif
Wat kun je allemaal doen?
Jullie kunnen heel veel verschillende leuke dingen doen zoals; griezelen in het Superspannende Spookhuis, klimmen in de bek
van de happende haai, knutselen, gamen, schminken, een super leuke vernieuwde speurtocht en nog veel meer! Ook kun je
naar het kindercafé gaan en vooral veel lol maken! Naar alle waarschijnlijkheid zal deze keer ook Platform C (Muziek en
Dansschool Amstelveen) aanwezig zijn om kinderen kennis te laten maken met een aantal muziekinstrumenten!
Wanneer is de Super Speelstuif?
Zaterdag 10 en zondag 11 februari 2018, beide dagen van 10.00 tot 16.00 uur. Natuurlijk kun je ook later binnen komen
(indien je al een kaartje hebt gekocht) of eerder weggaan.
Voor wie is de Super Speelstuif?
Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar (iedereen op de basisschool)
Wat kost de Super Speelstuif?
De kaarten kosten € 6.50 per dag in de voorverkoop. De voorverkoop begint op dinsdag 9 januari 2018. De kaartjes kun je
kopen aan de balie van de Meent. Op de dag zelf kosten de kaarten € 7,00 per dag, zolang de voorraad strekt. De prijs is
inclusief broodje worst, popcorn, limonade, een ijsje en alle attracties
De Amstelveenpas
Alle Amstelveenpashouders (tussen 4-12 jr) kunnen GRATIS één dag naar binnen, haal je toegangskaart wel op tijd op in de
voorverkoop want alléén op vertoon van een kaartje kun je naar binnen! Haal deze kaart op tijd in de voorverkoop, want op
=op!
Waar is de Super Speelstuif?
In Ontmoetingscentrum de Meent Orion 3 1188 AM Amstelveen. Telefoon : 020-6438015
Meer informatie:
Alle informatie is te lezen op www.speelstuif.nl en je kunt ons vinden op facebook.com/speelstuif
Mededelingen voor de ouders:
-U kunt uw kind kleingeld meegeven één of twee euro is meer dan voldoende. Er is snoep en limonade te koop van 10 tot 60
cent.
-Jonge kinderen (4 /m 6 jaar) mogen best even op weg geholpen worden. Maar het is niet meer de toegestaan ook boven en
in de sporthal bij uw kind te blijven. Dit vanwege de brandveiligheid. In het bargedeelte kunt u afspreken uw kind te
ontmoeten.
-Vrijwilligers hebben we hard nodig bij alle onderdelen! Aanmelden voor de hulp (voor de duur van minimaal 3 uur) kan bij
de balie van de Meent.Telefonisch(6438015) of via speelstuif@live.nl

Alle activiteiten op een rij
Dag

Datum

Activiteit

ma

22-01-18

Start thema groep 3: Avonturen en piraten

di

23-01-18

Adviesgesprekken groep 8

wo

24-01-18

Mad Science groep 3-8
Zing ‘es groep 3, 5 en 7 (zangdocent in de klas)

do

25-01-18

Adviesgesprekken groep 8

vr

26-01-18

Spelletjesochtend groep 1-2 met groep 8a

ma

29-01-18

Start thema groep 4: Dieren
Start thema groep 8: Kinderarbeid
Start thema groep 8: Industriële Revolutie

di

30-01-18

Adviesgesprekken groep 8

vr

02-02-18

ma

05-02-18

Uurtje Historisch Amstelveen groep 7
Letterfeest groep 3
Start thema groep 5: Nederland
Start thema groep 6: Natuurverschijnselen

wo

07-02-18

Zing ‘es groep 3, 5 en 7 (zangdocent in de klas)
Uurtje Historisch Amstelveen groep 8

do

08-02-18

Kind vrije dag groep 1-8

ma

12-02-18

Start thema groep 3: Talenten

di
do
ma
di
wo

13-02-18
15-02-18
19-02-18
20-02-18
21-02-18

vr
ma
ma

23-02-18
26-02-18
05-03-18

wo
vr
ma

07-03-18
09-03-18
12-03-18

vr

16-03-18

Bezoek Muziek- en Dansschool Amstelveen groep 4: Mag ik deze dans van u
Rapportgesprekken groep 1-7
Zing ‘es groep 3, 5 en 7 (zangdocent in de klas)
Rapportgesprekken groep 1-7
Les 1 kleuterproject groep 1-2: Cultuur
Zing ‘es groep 3, 5 en 7 (theaterles op school)
Voorstelling Zing ‘es groep 3, 5 en 7 (Muziek- en Dansschool Amstelveen)
Krokusvakantie t/m 02-03-18
Logopediescreening groep 2
Start thema groep 4: Kunst
Start thema groep 6: Dierenrijk
Start thema groep 7: Karel V en de Beeldenstorm
Start thema groep 8: Sexuele vorming
Les 2 kleuterproject groep 1-2: Cultuur
Voorstelling kleuterproject groep 1-2: Cultuur
Logopediescreening groep 2 (oudergesprekken)
Start thema groep 5: Voeding
Spelletjesochtend groep 1-2 met groep 8b
Nieuwsbrief 4

