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Van de directie
De opening van de Kunst en Cultuurweken met de Wie is Wie
Masker-speurtocht was een succes. Fijn dat er zoveel ouders bij
waren en mee konden speuren. Verderop in deze nieuwsbrief
meer over deze geslaagde opening. Jullie hebben via Antoinette
informatie gekregen over het kunst en cultuurproject en de
Lustrumviering. Er staan veel datums in dit bericht genoemd,
zorg dat ze in je agenda staan, anders mis je leuke activiteiten.

Personeel
Ik heb vorige week een brief gestuurd over het
vervolg op de ouderavond. Daarin werd ook een
oproep gedaan om mee te denken in het
lerarentekort. We rekenen op jullie hulp want het
is voor Het Podium enorm belangrijk dat er
nieuwe collega's bij komen.
Het werk op Het Podium heeft in de afgelopen
periode teveel van Maaike gevraagd. Komende
periode gebruikt zij om te herstellen en daarom is Maaike de komende periode
afwezig. We hebben gelukkig snel een vervanger kunnen vinden; Talisa Klaver
(van Zien in de Klas). Talisa is er doorgaans op maandagen en donderdagen.
Het lesgeven in groep 3 op de woensdagen wordt voorlopig overgenomen door
Erica Katsma. Erica doet voor Het Podium al de verrijkingsgroepen.
In de kleutergroepen komt Thomas als klassenassistent extra ondersteunen.
Thomas is er op maandagen, woensdagen en donderdagen.
Verkeer
Bij het ophalen en wegbrengen van kinderen staan er
regelmatig auto's dubbel geparkeerd. Dat kan niet altijd
anders omdat dan alle parkeerplekken vol zijn. Parkeer de
auto dan alstublieft niet net voor of na het zebrapad.
Daardoor wordt het onoverzichtelijk voor andere
weggebruikers en ontstaat een onveilige situatie voor
leerlingen die oversteken. Parkeer zo veel mogelijk op een
lege parkeerplek of zet de auto een stukje verder van school.

Nieuws uit de groepen:
Lenteontbijt
Op woensdag 8 maart was er een gezellig en smakelijk
lente-ontbijt in alle groepen. In pyjama of onesie kon er
gesmuld worden van allerlei heerlijkheden. Bedankt weer
alle ouders die zoveel lekkere dingen hebben
meegenomen.

Groeps 7B vertelt: On� �en����t�i�t ��� h�e� ��k��� en ����l�i�. We h����n ��u�t���es��� �n
s�o��h�e. Ma�r �o� �h����ad� �a��b��e� ��n��� en ����d�e� . Wat ���b�� �ij ���m���!!



Kunst en Cultuur 2023: Thema maskers
Op maandag 13 maart hadden we de feestelijke opening van het jaarlijkse
Kunst en Cultuur thema. Omdat we eerst met het thema Maskers aan de slag
gaan, hadden alle ju�en en meesters zelf een masker gemaakt en liepen ze
daarmee door de school. Voor de kinderen was het een grote speurtocht om te
ontdekken welke juf of meester er verstopt zat achter de prachtige maskers.

Een foto impressie….

Alle groepen zijn nu zelf maskers aan het maken. Ook bezoeken ze een keer
FactorIJ om daar nog meer inspiratie op te doen. Volgende week sluiten we dit
onderdeel af. Kinderen kunnen zelf ervoor kiezen om mee te doen aan de
Lenteparade op dinsdag 21 maart. Dit wordt georganiseerd door FactorIJ en
vindt na schooltijd plaats. Dit wordt verder niet georganiseerd vanuit school
maar iedereen wordt wel van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen!



De Lenteparade van Splitter Splatter!
Samen met Splitter Splatter en alle kinderen van
IJburg vieren we het begin van de lente met een
spectaculaire LENTEPARADE. Op dinsdag 21
maart, de eerste dag van de lente, kunnen alle
kinderen hun zelfgemaakt creatie laten zien
tijdens de muzikale optocht in het Theo van
Goghpark. Als het aan Factor IJ ligt wordt dit een
jaarlijks terugkerende traditie op IJburg. En ze
gaan deze eerste editie gelijk groots van start met
de performers van Splitter Splatter en een rijdend
podium! Ze verzamelen direct na school in het Theo van Goghpark. Let op, er is
geen begeleiding vanuit school voor deze activiteit.

Vertrouwenscontactpersonen
Nikie en Ynke hebben zich aan het begin schooljaar in
de groepen 5 t/m 8 voorgesteld als contactpersonen.
Nikie heeft voor de voorjaarsvakantie afscheid
genomen van het Podium, daarom zal Katie
Roosemalen de taak van Nikie overnemen. Katie en
Ynke hebben weer een voorstelrondje gedaan bij de
groepen.

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 altijd mailen via k.roosemalen@abbshetpodium.nl of
y.hornstra@abbshetpodium.nl

Gemeenschappelijke MR (GMR)
Goed nieuws vanuit de GMR. We hebben een ouder gevonden die namens Het
Podium zal plaatsnemen in de GMR. Femke de Vries heeft drie zonen op school.
ZIj maakt de GMR weer compleet. Ze komt in een fijne groep van 6 leerkrachten
en 6 ouders van de verschillende ABSA scholen. De voorzitter heeft Femke al
bijgepraat en afgelopen maandag 13 maart was haar eerste vergadering.
Welkom Femke en heel fijn dat je Het Podium namens de ouders wil
vertegenwoordigen!

OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP
Schoolfotograaf
Hulpouder(s) gezocht om op 8 en/of 9 mei de schoolfotograaf te
helpen. Deze ouder zorgt er voor dat de groepen opgehaald
worden, houden bij wie er wel en niet is en zorgen dat de
kinderen een schone snoet hebben. Als bedankje krijgen zij 25%
korting in de webshop. Ouders kunnen zich ook voor een
dagdeel opgeven. Opgeven kan bij Ynke y.hornstra@abbshetpodium.nl

mailto:y.hornstra@abbshetpodium.nl


Koningsspelen 2023
Op vrijdag 21 April organiseert Het Podium de Koningsspelen
2023. Alle kinderen van groep 1 & 2 (08:45-10:15 uur), groep  3 & 4
& 5 (08:45-11:00 uur) en van 6 & 7 & 8 (11:45-14:00 uur) krijgen die
dag ludieke spellen voorgelegd. Voor deze gezellige sportdag
hebben we veel hulp nodig, dus mochten er
vaders/moeders/opa's/oma's die ochtend kunnen helpen om
een groepje te begeleiden, dan horen we dat graag. Via Social
Schools kunnen de ouders zich opgeven om te helpen. Meer
informatie volgt tzt.

Belangrijke data
dinsdag 21 maart Na schooltijd: Lenteparade Splitter

Splatter (maskers)

woensdag 22 maart Studiedag, alle kinderen vrij

woensdag 29 maart De Grote Rekendag

vrijdag 7 april Goede Vrijdag, alle kinderen vrij

maandag 10 april Pasen, alle kinderen vrij

vrijdag 14 april Afsluiting Kunst & Cultuur Thema
Circusvoorstelling
Feestelijke middag 15-jarig bestaan

dinsdag 18 en
woensdag 19 april

Eindtoets groep 8

vrijdag 21 april Koningsspelen

22 april t/m 7 mei Vakantie, alle kinderen vrij

maandag 8 mei Alle kinderen weer naar school


