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Van de Directie
Pedagogisch klimaat
Tussen de zomer- en herfstvakantie zijn door
de adviseurs van onderwijsbureau Cedin
bijna 40 lesbezoeken gebracht om goed zicht
te krijgen op het pedagogisch klimaat in de
klassen en het handelen van de leerkrachten.
Op de studiedag van 13 oktober hebben zij
het team verteld wat hun bevindingen waren.
We hebben te horen gekregen dat de basis
van ons pedagogisch handelen goed op orde is. Daar zijn we blij mee en trots
op. We hebben ook gehoord waar we met elkaar nog beter in kunnen worden.
Bijvoorbeeld het beter kunnen hanteren en kunnen inspelen op complexer
gedrag van leerlingen. Binnen de school gaat de stuurgroep Pedagogische
Tact aan de slag met deze aanbevelingen onder begeleiding van Cedin.

Vertrek en (terug)komst
Vorige week heeft juf Sietske ons
laten weten dat zij een andere baan
buiten het onderwijs heeft
aangenomen en stopt met het
werken op Het Podium en voor
groep 8. Dat vinden we een moedige
stap van Sietske, maar een grote
teleurstelling voor de school en de
leerlingen. We hebben aan Sietske
een goede en prettige leerkracht en
een fijne,
meedenkende
collega en die
gaan we missen.
Deze week
plaatsen we een
advertentie voor
een nieuwe collega
en gaan we met
het hele team
nadenken over
een oplossing.
Door het lerarentekort weten we dat
de kans klein is dat we reacties
krijgen op de vacature daarom
denken we ook na over andere

oplossingen. Het helpt als de
vacature breed wordt gedeeld door
ouders en derden, dus voel je vrij
om potentiële kandidaten te tippen.
Juf Ardine wilde in het voorjaar van
dit schooljaar afscheid nemen van
school om te genieten van haar
pensioen. Zij is jarenlang de Intern
Begeleider geweest. Vlak voor haar
vertrek werd Ardine ernstig ziek en
moest een medisch traject in van

veel behandelingen.
Gelukkig met een goed
resultaat. Ardine is nog
wel herstellende van de
behandelingen maar
wil weer aan de slag. Zij
start daarom weer met
werkzaamheden op
Het Podium, maar met
het idee om dit
schooljaar weer
afscheid te nemen,

maar dan hopelijk op een goede
manier. Ardine zal op de
achtergrond ondersteunende
werkzaamheden doen voor de IB'ers



en waar het kan en helpend is met
(groepjes) leerlingen aan de slag
gaan.
De vacature voor verrijking hebben
we kunnen invullen! Erica Katsma
wordt onze nieuwe collega en zij
gaat met groepjes leerlingen die in
aanmerking komen voor verrijking

aan de slag. Erica richt zich eerst
op Spaans en breidt het repertoire
daarna uit naar andere verrijkende
activiteiten. Erica werkt op de
dinsdag- en donderdagochtenden.
Verderop in deze  nieuwsbrief stelt
zij zichzelf voor.

Op tijd en te laat
Het aantal kinderen wat op tijd op school is wordt steeds groter
en daar zijn we heel blij mee. Het geeft rust in de groepen en
voor de leerling zelf. De verlengde inloop bij de kleuters is
bedoeld voor extra ouder-kind tijd in de groep. We verwachten
ook dat de kleuters om 8.30 uur in het lokaal zijn.

Sint en Kerst
De gezellige feestdagen aan het einde van het jaar komen al weer snel dichtbij.
De oudervereniging heeft in overleg met ons leuke plannen gemaakt! We zijn
benieuwd hoe dat eruit komt te zien.

Van de Medezeggenschapsraad (MR)
Dinsdag 1 november hebben we de tweede MR
vergadering gehad. De volgende onderwerpen zijn
aanbod gekomen:

● Mogelijkheid tot brainstorm bijeenkomst 12
januari met ouders en leerkrachten. Hoe
willen we hier invulling aangeven en is hier animo voor onder ouders?
Hiervoor zal binnenkort een poll worden gedeeld met ouders.

● Evaluatie TSO in het bijzijn van Esra, coördinator TSO.
● Gesproken over de begroting van de oudervereniging (OV). Het

bestuur OV is nu compleet, di 8 november staat OV-vergadering op de
planning.

● Afgestemd hoe we invulling kunnen geven aan de leerlingenraad.
● Memo vertrouwenspersonen gedeeld. Ynke en Nikie zijn langs de

klassen gegaan om dit toe te lichten.
● Het werkverdelingsplan is o�cieel goedgekeurd.

De notulen van afgelopen vergadering staan binnenkort weer online waar je
alles kan nalezen. (https://www.abbshetpodium.nl/mr/) heb je hier vragen over
of over andere zaken aarzel ze dan niet te stellen via mr@abbshetpodium.nl.

Nieuws uit de groepen
In groep 3 wordt met het thema
‘Smakelijk eten’ gewerkt. De kinderen
hebben cakejes en groentesoep
gemaakt. De ju�en en de meesters
vonden het ook heerlijk!

https://www.abbshetpodium.nl/mr/


Bij de kleuters werd er ook soep gemaakt: Heksensoep
brrrrrr! En dat is dan weer een mooie oefening voor de
pincetgreep. Want met het pincet moeten (volgens het
recept) de spinnen, paddenstoelen en het trollensnot in
de pan worden gestopt. Anders wordt de soep niet
goed!

Iemand nog zin een kopje soep….?

Een nieuw gezicht op Het Podium stelt zich voor…..
Hola, buenos días! Ik ben Erica Katsma en ik verzorg de
verrijkingslessen voor de groepen 5 tot en met 8. We zijn
afgelopen week, met de groep van de donderdag, gestart
met Spaanse lessen in Languagenut. Ik heb erg veel zin om
de verrijkingsklassen uit te dagen, nu met Spaans, en in de
nabije toekomst met iets nieuws! Ik ben zelf half van
Spaanse komaf en ik heb in een ver verleden Spaanse Taal
en Cultuur naast Europese Studies aan de UvA
gestudeerd, daarnaast heb ik vele jaren in Spanje

gewoond. Nu hoop ik dit schooljaar ook mijn Pabo-diploma op zak te hebben,
maar het meest verheug ik mij toch echt om terug te zijn op Het Podium. Hasta
luego!

Geplande ontruimingsoefening
Jaarlijks oefenen we de ontruiming van de school
in geval van een brand of noodsituatie. Deze
oefeningen vinden gepland en ongepland plaats.
Afgelopen week was er een geplande oefening. De
leerkrachten en de kinderen zijn dan op de hoogte
dat het brandalarm af zal gaan en dat we de
school gaan ontruimen. Er wordt met de kinderen
besproken wat ze wél moeten doen (bv rustig

blijven ) en ook wat ze
niet moeten doen (bv
jassen of tassen
meenemen). Na de
oefening bespreken we
wat er goed ging en wat
verbeterd kan worden.
Het is altijd best
spannend om 270
kinderen en 25

volwassenen zo snel en rustig mogelijk naar buiten
te krijgen, maar de oefening verliep soepel en
geordend, ook dankzij de inzet van onze BHV’ers
Laura, Maaike, Jinny en Elena.



Vertrouwenscontactpersonen
Nikie Massaro en Ynke Hornstra zijn contactpersonen op
Het Podium. De contactpersonen zijn het aanspreekpunt
voor ouders, personeel en kinderen voor klachten over
ongewenst gedrag op school. De contactpersoon luistert
naar wat je te vertellen hebt, neemt je klacht serieus, vraagt
wat je zelf als mogelijke oplossing(en) ziet en/of zoekt samen
met je naar een oplossing voor de klacht.
Je kunt ons mailen via n.massaro@abbshetpodium.nl of

y.hornstra@abbshetpodium.nl
Ynke en Nikie hebben zich inmiddels voorgesteld aan de kinderen vanaf groep
5 en uitgelegd wat zij doen. Bij de jongere kinderen zal de eigen leerkracht kort
iets over hen vertellen.

Oudervereniging (OV)
De oudervereniging stelt zich in een bijlage bij deze nieuwsbrief nog even voor.
Dus lees de bijlage vooral!
De eerstvolgende activiteit is het versieren van de hal voor het komende
Sinterklaas- en Kerstfeest. Op maandag 14 november van 19 tot 21 uur. Wilt u
zich opgeven? Mail dan naar ouders@abbshetpodium.nl

Belangrijke data

5 december Sinterklaasfeest

22 december Kerstdiner

23 december om 12.00 uur vrij

24 dec t/m 8 jan Kerstvakantie

9 januari Eerste schooldag van 2023

Vanaf 30 januari Adviesgesprekken groep 8

Strips door Daphne en Lisa uit groep 7A


