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Met in dit nummer:  start van de Kunstweken, even voorstellen, nieuws
van de directie en uit de groepen en oproepen

Van de directie
De kop is er voor mij af. Ik loop
inmiddels een weekje mee op Het
Podium en met veel plezier! In alle
klassen heb ik mij voorgesteld en het is
plezierig om 's ochtends de
leerlingen te ontvangen. Hier en
daar heb ik al een paar ouders
kunnen spreken. Bedankt voor de
goede woorden en het welkom. De
komende periode probeer ik alle
teamleden individueel te spreken
en mij een goed beeld te vormen
van de school. Daar heb ik ook de MR
bij nodig (als vertegenwoordiging van
de ouders). Eind maart is het eerste
overleg met hen.

Inloop ouders
Nu de versoepelingen rond corona
steeds meer worden, komt er gelukkig
ook weer ruimte om te deuren 'open' te
doen en ouders in school uit te
nodigen. We willen volgende week laten
weten of de inloop hetzelfde blijft als
voor corona of dat we het anders
invullen.

Vervangingen
Gelukkig neemt het aantal zieke en/of
afwezige personeelsleden door corona
af, maar we ontkomen er niet aan dat er
uitvallers zijn en vervanging nodig is.
Als we dat op tijd weten lukt het meestal
wel om vervanging te regelen, maar als
dat 's ochtends vroeg is dan lukt dat
niet altijd. Dat was deze week bij groep
6/7 bijvoorbeeld het geval. We kiezen er

in eerste instantie niet voor om
groepen te verdelen omdat met de
huidige groepsgrootte het gewoonweg
niet te te doen is in de de lokalen.
Daarbij vraagt het te veel van de

leerkrachten en andere
groepen en leerlingen dat het
ten koste gaat van het
onderwijs in meer dan één
groep.

Techniek
Vanuit het Noodplan
Lerarentekort denken

verschillende aanbieders mee in het
bemensen van schoolteams en
ontlasten van leerkrachten. Het Podium
is in zee gegaan met Fawaka
Ondernemersschool. Zij bieden de
komende maanden in de groepen 5 t/m
8 verschillende educatieve programma's
aan rondom duurzaam ondernemen.
Volgende week starten de lessen op de
woensdagen in de groepen 7 en 6/7 en
na de meivakantie voor de groepen 5,
5/6, 6 en 8. Het mes van deze
samenwerking snijdt aan twee kanten;
leerlingen maken op een positieve
manier kennis met duurzaam
ondernemen, terwijl de leerkrachten
van de school worden ontlast of op een
andere manier kunnen worden ingezet
binnen de formatie.  De groepen 6/7 en
7 volgen het programma Gamehal
Ondernemers op de woensdagen. De
groepen 5, 5/6 en 6 krijgen het
programma Choco Ondernemers en de
groepen 8 Upcycle Ondernemers.

Studiedag/roostervrije week
Op de studiedag van 14 februari hebben we voor het eerst sinds
tijden weer live met het team bij elkaar gezeten. Na een eerste
kennismaking met Dick van der Lugt, de interim directeur, is er
gekeken naar de Cito resultaten op groeps- en schoolniveau.
Samen met de observaties van leerkrachten en de resultaten van
de methodetoetsen is dit de basis voor de plannen voor het

https://www.fawakaondernemersschool.nl/
https://www.fawakaondernemersschool.nl/


onderwijsaanbod in het komend half jaar. Leerkrachten hebben de verschillende
plannen doorgesproken met de intern begeleiders en ook is er een rooster voor extra
ondersteuning van leerlingen (RT) gemaakt. Wanneer een leerling voor extra
ondersteuning in aanmerking komt krijgen ouders hiervan bericht via de leerkracht.
Daarnaast is in de roostervrije week hard gewerkt aan schrijven van de rapporten en
het voorbereiden van het Thema KUNST dat inmiddels in volle gang is. Ook hebben we
afscheid genomen van Merel en Jeroen met een hapje en een drankje.

Even voorstellen:
Dag allemaal,
Graag stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Jinny Janssen en vanaf
volgende week zullen jullie mij tegen kunnen komen op de gangen
van Het Podium. Voor een aantal kinderen en ouders ben ik geen
onbekende. Van 2009 tot en met 2018 ben ik namelijk al werkzaam
geweest op deze school. Met veel plezier heb ik toen les gegeven aan

de groepen 3 en 4. Ik vind het ontzettend leuk om weer terug te zijn en kijk er naar uit
om te mogen beginnen Ik zal op dinsdag de verrijkingsklassen lesgeven en op de
woensdag, donderdagmiddag en vrijdag sta ik voor groep 3/4.
Tot volgende week!

Nieuws uit de groepen
Wat een verrassing! Ineens stond de Ajaxbus voor de
deur van het Podium. Maar in plaats van het elftal
stapte groep 7 in om naar de Hortus te gaan. Ze
hebben daar les gekregen over planten in
verschillende klimaten.

Op vrijdag 4 maart gingen de groepen 1/2 naar het Willet Holthuysen
Museum met een programma 'Muis in het grachtenhuis?' We gingen er
met de cultuurbus heen en het was heel geslaagd. Bedankt voor alle
ouderhulp!

De groepen 3, 3/4 en 4 gaan in de week van 28 maart naar het Van
Goghmuseum en hebben eind maart ook een excursie over de Wilde
Stad van het Natuur & Milieu Educatiecentrum (NME)

Wist je dat…….
● De nieuwe gymvloer van de kleuters nog lijnen krijgt.
● Kinderen zelf Kahoots kunnen maken.
● De groepen 1/2,3 en 4 om de dinsdag muziekles hebben

van juf Karin van de muziekschool Amsterdam en de
groepen 5,6,7 en 8 op donderdag van meester Robin
van de muziekschool Amsterdam.

● Dat het best bijzonder is dat er op één school én een
gymleerkracht én een beeldende vorming leerkracht én
een muziekleerkracht is. Wat een fijne aanvullingen op
ons onderwijs!

● We het grootste speelplein hebben van misschien wel
heel Amsterdam en dat de meisjes de voorkeur hebben voor de stormbaan en
de jongens voor het kunstgrasveld.



Kunst op Het Podium ‘Uit de Kunst’
Op maandag 7 maart zijn we begonnen met het jaarlijkse Kunst en Cultuur thema. We
werken dit jaar drie weken lang met het project ‘De Kunstweken’. In alle groepen zal
aandacht besteed worden aan het leven en werk van beroemde kunstenaars.
Een aantal groepen maakten direct een vliegende start. Zo maakte de instroomgroep
deze mooie werkjes naar aanleiding van dit werk van kunstenaar Kandinsky.

Groep 5 raakte zeer geïnspireerd door Het Kraaienveld van Van Gogh met mooie
resultaten als gevolg.

We zijn heel benieuwd naar de kunstwerken van de komende weken. Willen jullie meer
weten over de Kunstweken? Kijk dan https://youtu.be/Koa9VoBNFsQ

Help mee voor Oekraïne!
Vul een rugzak en bezorg een kind een glimlach.
Diana Krieger, moeder van Luuk (gr 5) en Jules (gr 7) wil jullie hulp
vragen voor een mooi initiatief van Love in a Bag . Helaas moeten
veel kinderen in Oekraïne hun lievelingsspeelgoed of andere spullen
achterlaten. Samen met jullie willen we deze kinderen een gevulde
rugzak geven met spullen waar ze blij van worden. Wil je meedoen?

Volg deze 4 stappen:
1. Vul jouw rugzak voor leeftijdsgenootjes met spullen waar je blij van wordt. Voor

richtlijnen of meer informatie ga naar de tips.
2. Hang een kaartje aan de rugzak met ‘boy’ voor een jongen en ‘girl’ voor een

meisje en zet de leeftijd erbij.
3. Je kan ook een tekening of een andere persoonlijke boodschap in de rugzak

doen.
4. Geef de rugzak af op Het Podium (in de kratten in de grote hal). Diana gaat

ervoor zorgen dat de rugzakken bij de organisatie terecht komen.
We hopen op veel rugzakken zodat we veel kinderen blij kunnen maken.

http://track.tekenfund.nl/track/click/30817573/youtu.be?p=eyJzIjoiZlZlblNMNk9QZzR2LUpRLTRXOGt2dXB6cHdNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDgxNzU3MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3lvdXR1LmJlXFxcL0tvYTlWb0JORnNRXCIsXCJpZFwiOlwiZTc2ZGQ0Nzg2MDkwNDg1Nzk3ZWZkNmU0Y2UzZjRhNDlcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJlZDdmNWVlYmU1NDExM2EyM2YxODc3ZDQ2MzE4OGFkODdlOGVjZDY4XCJdfSJ9
https://loveinabag.nl/
https://loveinabag.nl/#tips


OPROEP van de Avondvierdaagse!

Na 2 jaar geen
Avond4daagse
georganiseerd te
hebben, staan wij weer
in de startblokken om

het dit jaar eindelijk weer met alle kids
van IJburg- Zeeburg GEZAMENLIJK de
Avond4daagse te gaan lopen.
2020 zou het jaar zijn van de 10e editie
zijn. Helaas door alle Corona
omstandigheden is dit niet
doorgegaan. Maar…… het ziet er naar

uit dat wij dit jaar de 10e editie kunnen
organiseren van 31 mei t/m 3 juni 2022.
Wij willen dit groots vieren en hebben
daarbij (jullie) hulp nodig.
Wij zoeken hulp bij onder andere:
* organisatie
* EHBO
* Verkeersregelaars
* fietsparkeerwacht
* na- inschrijving
* veldopruimers
* nafietsen van looproutes

Mail naar info@avond4daagseijburg.nl

Tot slot nog belangrijke data voor in de agenda…

AGENDA

30 maart Studiedag, kinderen vrij

8 april Afsluiting thema Uit de Kunst

13 april Lente Ontbijt (meer info volgt)

15 april Goede vrijdag, kinderen vrij

18 april 2e Paasdag, kinderen vrij

20 en 21 april Eindtoets groep 8

22 april Koningsspelen

23 april t/m 8 mei Meivakantie

Volg Het Podium……
https://www.facebook.com/ABBSHetPodium

Instagram: @abbs_het_podium

mailto:info@avond4daagseijburg.nl
https://www.facebook.com/ABBSHetPodium

