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Met in dit nummer onder andere: de formatie, Avond4daagse,

Van de Directie

Formatie 2022-2023
De formatie voor het schooljaar 2022-2023 is bijna rond. Alle 12 groepen zijn
bezet. Hieronder staat de verdeling. We zijn blij en trots dat het ondanks het
vertrek van meerdere collega’s toch lukt om vanaf groep 3 met enkele groepen
te draaien. We denken zo beter tegemoet te kunnen komen aan de
onderwijsbehoefte van elke leerling.

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1/2A Duco Duco Halima Duco Duco

1/2B Moniek/
Ingrid

Moniek Ingrid Moniek/
Ingrid

Moniek

3 Sanne Ynke Ynke Sanne Sanne

4 Nikie Nikie Nikie Nikie Ynke

5A Jinny/
Erna

Jinny/
Erna

Jinny Jinny Jinny

5B Jim Jim Jim Jim Jim

6A Laura Laura Laura Aster Laura

6B Antoinette Antoinette Katie R. Antoinette Antoinette

7A Esther Esther Esther Bjorn Esther

7B Bjorn Saskia Saskia Saskia Bjorn

8A Sietske Sietske Sietske Sietske/Bo Sietske

8B Katie R. Katie M. Katie M. Katie M. Katie M.

Er staan een aantal nieuwe collega’s in de formatie die in de extra nieuwsbrief
van 8 juni al genoemd zijn. In groep 8 komt naast Sietske een externe collega
van Lukida. Zij heet Bo van Veen en zal er eens in de twee weken op donderdag
zijn. De andere donderdag werkt Sietske.
De bezetting voor de onderbouw was een uitdaging met het vertrek van 3
kleuterju�en. We zijn daarom blij dat Moniek, Duco, Ingrid en Halima daar
samen aan de slag gaan. Halima heeft groep 1/2A op de woensdag en
ondersteunt andere dagen in o.a. groep 4. Ingrid start met haar tweede jaar
als zij-instromer en is twee dagen de tweede leerkracht in de groep, op
woensdagen doet zij het alleen.



Erna Gaal start haar eerste jaar als zij-instromer en
staat 2 dagen als extra leerkracht naast Jinny om zich
verder te bekwamen. De bedoeling is dat zij na enkele
maanden zelfstandig voor de klas komt te staan.
Aster is naast onze administratief medewerker ook
leerkracht. Dit jaar voerde zij als leerkracht al een
aantal arrangementen uit. Volgend schooljaar geeft
Aster op donderdagen les in groep 6A naast Laura.
Bjorn staat nog voor 3 dagen op de formatie. Hij werkt voor ons namens de
Verhalenfabriek. Het gaat hier dus nog om een vacature die we uiteindelijk
hopen in te vullen. Datzelfde geldt voor Bo in groep 8.
De grote uitdaging is nu nog de vacature voor gymdocent. De advertentie
heeft wel enkele contacten opgeleverd maar nog geen oplossing voor een
vakbekwaam gymleraar. We blijven op zoek, maar moeten ook nadenken over
andere oplossingen.

Mixen van de leerlingen
De indeling van de parallelgroepen vanaf groep 5 is ook rond. We sturen dìe
groepslijsten via Social Schools naar de juiste leerlingen en ouders. Zoals we
eerder hebben verteld op de ouderavond en in nieuwsbrieven zijn alle
leerlingen vanaf groep 4 (huidig jaar) opnieuw verdeeld. In de nieuwe indeling
is gekeken naar een evenwichtige balans in samenstelling. Daarbij kijken we
naar aantallen jongens en meisjes, leerlingen die extra uitdaging of
ondersteuning vragen op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied, positieve
en wenselijke combinaties van leerlingen. We doen een dringend beroep op
jullie als ouders in de ondersteuning van je kind als de indeling niet naar
verwachting is. Een kind kan teleurgesteld zijn omdat het niet meer in de groep
zit met kinderen waar het wel bij wil. De ervaring leert dat kinderen snel nieuwe
contacten en vriendschappen maken en hechte vriendschappen blijven
bestaan, ook al zit je niet bij elkaar in de klas. Teleurstelling mag er zijn, maar
help je kind ook om te kijken naar wie er wel in de klas zit en geef het
vertrouwen dat het goed komt in het nieuwe jaar.

Nieuws uit de groepen
In de kleutergroepen is het thema Kriebelbeestjes in volle gang.
De kinderen van groep 1/2A hebben nagedacht welk insect
zouden willen zijn.
Dhasel: “Was ik maar een vlinder, dan kon ik mooi vliegen“
Boris: “Was ik maar een bij, dan ben je gezellig met z’n allen”
Seyma: “Was ik maar een lieveheersbeestje, want dan vindt
iedereen me lief en nemen ze me op hun hand”

Groep 5/6 heeft tijdens de lessen van
Fawaka Ondernemersschool chocolade
gemaakt En dat zag er niet alleen heel mooi
uit maar smaakte des te beter.
En ze zijn op buurtsafari geweest met een
medewerker van het Natuur & Milieu
centrum, op zoek naar natuur in de buurt.

https://www.fawakaondernemersschool.nl/wat-we-doen/


OPROEP***OPROEP***OPROEP***OPROEP
We zijn op zoek naar een ouder die ons wil helpen het kleuter informatieboekje
te voorzien van een nieuwe lay-out. Dus ben je handig met Photoshop,
Illustrator of InDesign of ben je misschien zelfs wel grafisch ontwerper en heb
je tijd om ons te helpen met deze klus? Stuur dan een mailtje aan Sanne,
s.fu@abbshetpodium.nl

Instrumenten uitproberen bij de Muziekschool

Op zondag 26 juni kunnen kinderen hun favoriete instrument
ontdekken of meespelen in een echte popband tijdens de
Instrumenten Probeerdag van de Muziekschool Amsterdam. Tijdens
deze gratis dag zijn er activiteiten voor iedere leeftijd op alle
locaties van de Muziekschool.

● 6/7 jarigen kunnen om 10 uur mee doen met de proefles Ontdek je
instrument

● 8 t/m 12 jarigen kunnen  tussen 11 en 14 uur meer dan twintig soorten
instrumenten uitproberen en meespelen in een bandje van de
Muziekbende

Meer informatie en aanmelden in de agenda van Muziekschool Amsterdam

De Avond4daagse
Na twee jaar de Home Edition door corona
was het fantastisch om dit jaar weer met z’n
allen de Avond4daagse te kunnen lopen!
Maar liefst 58 kinderen van het Podium
gingen de sportieve uitdaging aan en
hebben de vierdaagse gelopen. Super goed
gedaan!
De medailles werden uitgereikt aan het einde
van de vierde dag. De ouderraad heeft voor
iets lekkers gezorgd en veel ouders liepen
gezellig mee voor. Dank jullie wel allemaal en
we hopen op nog meer deelnemers van Het
Podium bij de volgende editie!

mailto:s.fu@abbshetpodium.nl
https://www.muziekschoolamsterdam.nl/evenementpaginas/instrumentenuitprobeerdag-2022/


AGENDA

22 juni Zomerontbijt

27 juni tot 1 juli Facultatieve oudergesprekken

12 juli Wenochtend

14 juli Eindfeest

16 juli Start zomervakantie

29 augustus Eerste dag nieuwe schooljaar

Strip
Daphne (groep 6) heeft weer leuke strips gemaakt, ditmaal over het dagelijkse
leven van een leerling in groep 6……..


