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Van de Directie
We zitten alweer in de vierde schoolweek. In deze
Gouden weken richten we ons op het creëren van
een prettig leer- en leefklimaat in de groep en in
school. Er is veel tijd voor spelletjes (energizer) en
groepsgesprekken, bedoeld om met elkaar te
ontdekken en af te spreken hoe we in de school en
groep met elkaar willen omgaan en leren. In deze
weken worden de groepen ook regelmatig bezocht
door onderwijsadviseurs van Cedin. Zij kunnen de

leerkrachten advies geven over de aanpak in hun groep en als school krijgen
we een compleet rapport die we op de studiedag gaan bespreken.

Vorige week waren de ouderinformatieavonden. Er waren veel ouders
aanwezig, we hebben van alles kunnen uitleggen over het onderwijs in de
verschillende groepen. Ouders konden op deze avond de noodnummers

controleren. Dus als je er niet was, zorg dat we de juiste
contactgegevens hebben.

Vorig schooljaar hebben we jullie gevraagd om mee te doen
met een oudertevredenheidsonderzoek. Het onderzoek is
uitgevoerd in de maanden april, mei en juni. Uiteindelijk
heeft 27% van de ouders (95 van de 347) de vragenlijst
ingevuld. De respons is daarmee laag te noemen, waardoor
we voorzichtig om moeten gaan met de resultaten. Met de

MR is de uitslag en de respons besproken. We hebben afgesproken om in het
voorjaar van 2023 op een andere manier de tevredenheid van ouders te
polsen. De bedoeling is om in gesprek te gaan met verschillende ouders
(bijvoorbeeld via panelgesprekken). Jullie krijgen daar tegen die tijd meer
informatie over.
Deze week start het programma voor de kinderboekenweek. Het thema is Giga
Groen. De school is al mooi aangekleed en wordt nog mooier de komende
weken. De moeite waard om een keer binnen te komen!

Kinderboekenweek: Gi Ga Groen
De Kinderboekenweek begint o�cieel
pas op 5 oktober aanstaande maar
omdat wij op Het Podium lekker lang
met lezen en boeken bezig willen zijn
hadden we maandag 19 september al
de opening. De school kleurde alle tinten groen,  door mooie planten en
groene kleding van de kinderen en het team. Ook de hal en de gangen waren



mooi versierd. Daarnaast hadden veel kinderen hun lievelingsboek
meegenomen. Dit was de aftrap voor drieëneenhalve week lang allerlei
activiteiten rondom (groene) boeken en lezen.

Wat gaan we allemaal doen…..
● Lezen, (voor)lezen en nog eens lezen.
● Boekpromotie en allerlei activiteiten rondom

boeken in de klas.
● Leerkrachten lezen voor in andere klassen.
● Afsluitende boekenmarkt op woensdag 12 oktober
● Opvoering van de Kinderboekenweek Dans op

woensdag 12 oktober.
● Start van de Voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8.
● Alle groepen gaan op natuurexcursie of doen

natuuropdrachten van het Natuur- en
Milieu-educatie centrum.

En nog heel veel andere leuke activiteiten!
De gangen werken ook verschillende thema’s. Zo hebben de kleuters Bos, de
groepen 3, 4, 5 Jungle en de groepen 6, 7, 8 Plastic Soep.

Dansen en zingen met de Kinderboekenweek...
Ook dit jaar weer een swingend liedje van Kinderen voor Kinderen!
Kijk voor de clip, de dansmoves en de tekst op...

Kinderen voor Kinderen | Gi-ga-groen (O�ciële videoclip)

VIP Boekenavond bij IJburg Boeken voor ouders van Het Podium
Ook IJburg Boeken wil graag samen met jullie het lezen bij kinderen stimuleren.

Daarom organiseren ze ook dit jaar tijdens de
Kinderboekenweek de schoolactie “Sparen voor je
schoolbieb”. Een fantastische manier voor ons de
schoolbieb uit te breiden!
Op woensdag 5 oktober biedt IJburg Boeken de
mogelijkheid om na sluitingstijd voor ouders en
kinderen een exclusief bezoek aan de winkel te
brengen. Kinderen krijgen dan de gelegenheid om in

onder het genot van limonade en wat lekkers kinderboeken uit te zoeken.  Doel
hiervan is, om GRATIS boeken voor de schoolbibliotheek bij elkaar te sparen.
Alle kinderboeken die worden gekocht tijdens de VIP-avond tellen mee voor het
totaalbedrag. 20% van het totaalbedrag doneert IJburg Boeken aan de
schoolbieb. Ook kinderboeken die tijdens de Kinderboekenweek tijdens
normale openingstijden in de winkel worden aangeschaft, tellen mee voor het
totaalbedrag.

Wist je dat…….
● De meisjes van groep 6B maar 1 minuut nodig

hadden om zich om te kleden na gym? Dat moet een
record zijn!!

https://youtu.be/7_irtu4cYeY


Nieuwe bestemming voor schoolmeubilair
Ongeveer 3 jaar geleden zijn wij in contact gekomen met Joseph Matheka. Hij

heeft voor de organisatie Shoulder to
Shoulder een container met
schoolspullen gevuld voor een school in
Kenia. Wij hadden op dat moment veel
meubilair over en hebben dat meubilair
aan Shoulder to Shoulder geschonken.
Het verschepen van deze container
heeft door Corona vertraging
opgelopen, maar is deze zomer eindelijk
in Kenia gearriveerd. Inmiddels wordt

'ons' meubilair gebruikt door veel blije kinderen op een school in Kenia.

Week van 3 oktober: Kinder-Ouder-Leerkracht (KOL) gesprekken
In de week van 3 oktober vinden de eerste KOL-gesprekken van dit schooljaar
plaats.
Op maandag 26 september om 20.00 uur worden de
inschrijflijsten opengezet in Social School. De eindtijd
voor het inschrijven is woensdag 28 september 20.00 uur.
De reden van een begin- en eindtijd is dat ouders met
meerdere kinderen beter hun tijden op elkaar kunnen
afstemmen.
Op vrijdag 23 september krijgen de kinderen het voorbereidingsformulier voor
het KOL-gesprek mee naar huis. Deze kan dan thuis ingevuld worden en wordt
uiterlijk 30 september weer ingeleverd. Zo heeft de leerkracht ook nog tijd om
het gesprek voor te bereiden. Tip: maak een foto van het
voorbereidingsformulier voordat deze ingeleverd wordt.

Pak je kans - hulp bij schoolkosten
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld
omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een
uitkering hebt. U kunt van de gemeente Amsterdam hulp
krijgen bij de kosten voor uw kinderen.

● Scholierenvergoeding
Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school,

sport en cultuur. U mag het geld ook gebruiken voor spullen die uw kind nodig
heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld inktpatronen en papier voor
een printer. En om spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles.
U krijgt € 166,- per jaar per kind op de basisschool.
U krijgt € 325,- per jaar per kind op de middelbare school.

● Gratis laptop of tablet basisschool
Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen.

● Ouderbijdrage betalen met de Stadspas
Laat de stadspas van uw zoon/dochter scannen op school en betaal zo de
jaarlijkse Ouderbijdrage.

● Hulp bij het betalen van sport en andere clubs..



Voor bijvoorbeeld voetbalclub, tennisvereniging of andere sportclub. Of voor
dansles of de knutselclub
Aanvragen regelingen Pak je kans
U vindt alle regelingen, voorwaarden  en het aanvraagformulier op de website:
www.amsterdam.nl/pakjekans. Of vraag op de school van uw kind naar meer
informatie over de regelingen.

OPROEP: Ouder gezocht voor de GMR
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is hard op zoek naar
een ouderlid. In onderstaand stuk kunnen jullie lezen wat dit inhoudt en
hopelijk wordt een van jullie enthousiast voor deze vacature.
Sparren met het schoolbestuur - Edward Koldewijn (ex-ouderlid GMR)

Ik ga stoppen met een mooie klus.
In 2017 verwachtte ik, dat ik vanuit mijn werkzame leven als coach en creatieve ouder iets
kon bijdragen in het professionaliseren van het schoolbestuur. Ik werkte voornamelijk voor
multinationals en dacht ook iets te kunnen leren van besturen in een non-profitorganisatie.
Ervaring in het onderwijs had ik niet en zeker niet in het werken met een bestuur zonder
winstkenmerk.

Nu ik er in 2022 mee stop kan ik zeggen dat het me veel gebracht heeft en dat ik ook de
ABSA-scholengroep heb geholpen. Bovendien weet ik veel meer over onderwijs en de
knelpunten in het onderwijs. Ook heb ik inzicht gekregen in het besturen van een
organisatie, waarin scholen hun eigen identiteit willen behouden. Ik durf te beweren dat de
inzet van de GMR invloed heeft en op het onderwijs en het klimaat op de scholen en
daarmee ook op de school, waar mijn eigen kind jaren geleerd heeft.

In de GMR werd (en wordt) gesproken met de algemeen bestuurder over beleidszaken,
die gelden alle aangesloten scholen bij de ABSA-scholengroep betreffen. Thema’s als het
lerarentekort en arbeidsverzuim; hoe de financiën gezonder te krijgen en te houden;
gesprekken of we als scholengroep moesten uitbreiden met meer scholen of juist
kleinschalig willen blijven. Ook hebben we de afgelopen jaren samen met de leerkrachten
in de GMR het gebrek aan transparantie van het bestuur aangekaart, wat mede heeft
geleid tot een wissel van de bestuurder. Ik zelf zat in de selectiecommissie om een nieuwe
algemeen bestuurder te kiezen.

Het zijn meetings geweest, die belangrijk waren voor de directeuren van de scholen en de
leerkrachten die voor de groep stonden.

Voor de helderheid; de GMR bestaat uit een leerkracht en een
ouder van iedere aangesloten school. De GMR komt 6 tot 7 keer
per jaar samen. De avond duurt van 19.15 uur tot circa 21.30 uur.
Iedere meeting op een andere school van de scholengroep.
Halverwege de meeting schuift de algemeen bestuurder aan.

Nu ik weg ga, omdat mijn kinderen niet meer op een ABSA
school zitten, valt mijn plek vrij. Als je overweegt deze
interessante plek van mij in te nemen, bel me gerust. Ik vertel je er graag meer over:
06-51990881

Met hartelijke groet.
Edward Koldewijn

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/


WIE IS WIE op Het Podium? Interview
Onze vliegende reporters Lisa en Daphne uit groep 7A gaan op onderzoek uit.
Ze willen meer weten over wie er zoal op het Podium werkt… Deze keer
interviewen ze meester Jim van groep 5B

Wi� i� meeste� Ji�?
Waaro� heb� � voo� He� Podiu� gek�ze�?:
I� wo� i� Amsterda� werke�
Wa� vin� � he� leukst� va� He� Podiu�?:
Da� he� e� z� vrolij� ui� zie�
Wa� vind� � va� u� kla�?:
Ee� geweldi� leuk� kla�
Wa� i� u� favoriet� va�?:
Aardrijkskund� e� geschiedeni�
Heef� � kindere�?:
Ne�, maa� we� 22 i� d� kla�
Wa� zo� � di� jaa� no� wille� doe� me� � kla�?:
Schoolreisj�!

Strips gemaakt door Lisa en Daphne uit groep 7A



Bericht van de ouder- en kindadviseur (OKA)

- Eva Schouten   -

Jullie kunnen bij mij terecht voor:

● Vragen rondom opvoeden, opgroeien en ontwikkeling van kinderen
● Preventieve (groeps)trainingen voor kinderen en ouders
● Fondsaanvragen (zoals Jeugdsportfonds en Jongerencultuurfonds)
● Aanvragen voor specialistische jeugdhulp (ZIN)
● Aanvragen voor persoonsgebonden budget (PGB)

Ik ben in de even weken op woensdagochtend op Het Podium aanwezig tussen 8:30 en 10:00
voor een inloopspreekuur in het kamertje links achterin op de tweede etage. Soms is het een
korte vraag die direct te beantwoorden is en soms is het iets waar we wat langer bij stil moeten
staan. Dan maken we samen een nieuwe afspraak bij het wijkteam of bij jullie thuis.

Belangrijke data

19 september Start Kinderboekenweek

28 t/m 30 sept. Schoolkamp groep 8

Week van 3 okt. KOL gesprekken

5 oktober VIP avond IJburg Boeken

12 oktober Afsluiting Kinderboekenweek

13 en 14 oktober Studiedagen, kinderen vrij

15 t/m 23 oktober Herfstvakantie

24 oktober Weer naar school


