
NIEUWSBRIEF Het Podium
Nummer 5 20 december 2022

Van de Directie
Beste ouders en verzorgers,

In maart van dit jaar ben ik gestart op Het Podium en nu is het alweer eind
december en gaan we een nieuw jaar met elkaar in. Ik kijk met plezier terug op
de afgelopen periode. Samen met het team is het gelukt om rust terug te
brengen en met positieve energie een nieuw schooljaar in te gaan. Ouders
lopen weer in de school en verschillende culturele activiteiten worden weer

opgepakt. Daardoor krijg ik een beeld van
Het Podium van voor corona en dat is gaaf!
Bij onderwijs hoort ook dat het nooit af is.
Niet alleen de kinderen leren, ook wij leren
elke dag van en met elkaar. Steeds weer op
zoek naar hoe het beter, handiger en met
meer plezier kan. Dat kan niet zonder ouders
en leerlingen daarbij te betrekken, want
school is een gemeenschap waar we van en
met elkaar leren. De uitdagingen binnen het

onderwijs worden groter. Vooral het lerarentekort bezorgt ons de nodige
kopzorgen en zet de kwaliteit van onderwijs en de veerkracht van het team
onder druk. Juist dan is het belangrijk dat we elkaar weten te vinden. Dat willen
we onder andere doen op een ouderavond in januari. Jullie krijgen hier nog
een aparte uitnodiging voor.

Op 9 januari hopen we iedereen weer in goede
gezondheid te ontmoeten. De periode van Cito's
komt er weer aan. We krijgen daarmee weer goed
zicht op het resultaat van het onderwijs van de
afgelopen periode en bespreken die graag met
jullie tijdens de oudergesprekken. In sommige
groepen starten we met een andere ju�en en
meesters, dus is er ook aandacht voor
groepsvorming. Maar eerst gaan we genieten van
de kerstvakantie! Ik wens jullie prachtige dagen toe
en hoop dat je met de mensen die je lief hebt dierbare herinneringen kunt
maken.

Met hartelijke groet,
Dick van der Lugt



Bedankt!
Alle ouders die geholpen hebben met versieren, pepernoten bakken,
cadeautjes inpakken, meegaan naar museum en excursie, maken van
kerststukjes, bijdragen aan de Voedselbankactie, eten maken voor het
kerstdiner en álle andere hulp in en buiten de klassen.: heel erg bedankt, jullie
hulp is onmisbaar en goud waard!

Kerstdiner kinderen en kerstborrel voor ouders
Aanstaande donderdag kunnen we weer samen genieten
van heerlijke hapjes en een gezellig samenzijn. De deuren
gaan om 16.50 uur open en om 17 uur starten we in de
groepen met het kerstdiner. Ouders zijn van harte welkom
voor een gezellig samenzijn beneden in de hal. Om 18.30 uur
is het kerstdiner weer afgelopen. Vrijdagochtend hebben de
kinderen nog een gezellige afrond- en opruim ochtend en
dan start om 12 uur de welverdiende kerstvakantie.
Op 9 januari zien we iedereen graag in goede gezondheid en
lekker uitgerust weer terug op school.

Muziekschool Amsterdam: Instrumenten en cursussen uitproberen

Welk instrument vind jij het mooist klinken en wat is het leukst om te
bespelen? Je ziet het op de Instrumenten Uitprobeerdag! Basgitaar,
harp, saxofoon, zingen: er valt van alles te ontdekken. Tijdens deze
middag volg je meerdere korte kennismakingslessen van 20 minuten bij
verschillende instrumenten. Kom jij blazen, trommelen, tokkelen en
zingen op 5 februari?

Locaties: Zuid, Centrum-Oost, IJburg, Osdorp
Datum: 5 februari 2023
Tijd: 11:00 - 14:00
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar
Entree: gratis
Aanmelden: inschrijven kan vanaf half december via de
website www.muziekschoolamsterdam.nl of klik hier

Nieuws uit de groepen

Groep 7B knutselt een kerstman op
gezellige kerstmuziek.

http://www.muziekschoolamsterdam.nl
https://www.muziekschoolamsterdam.nl/evenementpaginas/instrumentenuitprobeerdag-2022/


In groep 6A hebben we bij begrijpend lezen een mindmap gemaakt. Een
wat…? Lot, Berend en Aylin leggen uit wat het is en we hebben een paar
mooie voorbeelden om te laten zien.

mindmap
Wat is een mindmap…..?

Je hebt een onderwerp waar je meer over wil weten. Of wat je wil onthouden.

Het onderwerp schrijf je in het midden van je blad.

En dan maak je takken in de richting van de klok.

Elke tak moet een kleur hebben.

De hoofdtak staat het deelonderwerp.

Op zijtakken staan de woorden wat bij het deelonderwerp hoord.

Tip 1: gebruik lekker veel kleuren en vormen.

Tip 2: maak er tekeningen bij.

Dit is van Lot, Berend en Aylin



Belangrijke data

5 december Sinterklaasfeest

22 december Kerstdiner 17 tot 18.30 uur

23 december om 12.00 uur vrij

24 dec t/m 8 jan Kerstvakantie

9 januari Eerste schooldag van 2023

week van 30 jan. Adviesgesprekken groep 8

20 t/m 26 februari Studiedagen en roostervrije
week, alle kinderen vrij

27 feb t/m
6 maart

Voorjaarsvakantie, alle
kinderen vrij
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