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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Wo 15-6 Sluitingsdatum kandidaatstelling MR  

Do 23-6 Clara Maria (Kaasboerderij excursie) 9-13 uur Groep 6 

Do 23-6 MR vergadering, 19.00 uur  

Di 28-6 Clara Maria (Kaasboerderij excursie) 9-13 uur Groep 5 

Do 30-6 Algemene ouderavond over verbetertraject, 19.00 uur  

Do 30-6 Rapporten gaan mee  

Di 5-7 Cobramuseum workshop en rondleiding 11-14 uur Groep 7-8 

Wo 6-7 Clara Maria (Kaasboerderij excursie) 9-13 uur Groep 4 

Vrij 8-7 Eindfeest, vanaf 16.00 – 18.30 uur  

Vrij 15-7 Laatste schooldag. Tot 12.00 uur school  

Cito eindtoets op het landelijk gemiddelde met vergelijkbare scholen!  
De leerlingen van groep 8 hebben gezamenlijk de landelijke Cito-eindtoets met zeer goed gevolg 
afgelegd. Dit is heel gunstig voor de beoordeling van de school. In de laatste paar maanden is enorm 
sterk ingezet op het verbeteren van de opbrengsten en dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Er 
waren zelf twee leerlingen met de maximale score van 550. Dat betekent dat onze school in staat is 
het maximale uit uw kind te halen en ook voldoende leerwinst te kunnen toevoegen. Dat geeft 
vertrouwen in de toekomst. Afgelopen maandag was er een interne audit: ook daaruit werd lof geuit 
over de ontwikkelingen en de sterke verbetering van de onderwijspraktijk. 
 
Ouderbijdrage graag op tijd betalen 
Dit schooljaar is het gelukt 94% van de ouderbijdrage te innen. Dat is een heel mooi resultaat en 
terecht. Het heeft veel tijd en moeite gekost in de loop van het jaar. Daarnaast gebruikt de 
oudervereniging deze inkomsten om uitjes, schoolreis, kamp eindfeest en festiviteiten van te 
betalen. Uw bijdrage is €50,- Wij verwachten volgend schooljaar weer in september op schoolreis te 
gaan. De bijdrage moet dan ook vóór die tijd binnen zijn. De meesten van u hebben deze maand  
vakantiegeld gekregen. Reserveert u € 50,- voor de ouderbijdrage alstublieft, zodat we volgend 
schooljaar op een vlotte betaling kunnen rekenen.  
Hebt u een Amstelveenpas? Dan krijgt u € 85,- van de gemeente voor ouderbijdrage en schoolkosten. 
Voor volgend jaar wordt er geen dispensatie meer verleend voor de ouderbijdrage, want u krijgt er 
een vergoeding voor.  
Mocht u in het algemeen moeite hebben om het bedrag in eens te betalen? Neem dan snel contact 
op  met de penningmeester Marijke (kik op de link voor het versturen van een mail) of met de 
directeur, Marko Hermeler. Tel 020-641 9271 (aanw. ma t/m do). 
 
Voortgang werving nieuwe directeur 
De sollicitatieprocedure is in volle gang. De eerste ronde leverde helaas geen benoembare 
kandidaten op. De tweede rond start eind juni. Wij hopen dat we alsnog een geschikte kandidaat 
vinden. Zoals al eerder aangegeven door het bestuur, zal Marko Hermeler blijven als directeur, totdat 
er een opvolger gevonden is. Als er ontwikkelingen zijn houden wij u daarvan op de hoogte. 
 
  

mailto:marijke_edwin@home.uni-one.nl
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Groep 5 wordt derde met techniekwedstrijd 
4 leerlingen van groep 5 hebben meegedaan 
aan een regionale techniek wedstrijd. De 
opgave was om een systeem te maken met 
water welke een minuut aangeeft. Na vele 
pogingen werd een druppelsysteem 
ontworpen en daarmee geëxperimenteerd. 
Uiteindelijk was er de wedstrijd en ze gingen 
door naar de landelijke finale. Die was in 
Arnhem. De derde plek was uiteindelijk het 
resultaat! Super gedaan en hartelijk bedankt 
aan de ouders die hieraan een enorme bijdrage 
hebben geleverd. 
 
 

Zandbakzand ververst, kinderen kunnen weer heerlijk spelen 
Eens per jaar wordt het zand uit de 
zandbak ververst. Dit is een maatregel die 
de gemeente Amstelveen genomen heeft 
om het spelen in zandbakken op openbaar 
terrein veilig en hygiënisch te houden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 3 op avontuur 
Een bezoek aan de bibliotheek was een 
leuke en leerzame excursie. De kinderen 
kregen een rondleiding, mochten wat 
lezen en weten nu hoe het er in een grote 
bibliotheek uitziet. Onze eigen bibliotheek 
begint ook behoorlijk goed gevuld te 
raken. Een aantal moeders komen heel 
trouw de uitleen verzorgen wat erg prettig 
is. Hartelijk dank daarvoor. Neemt u wel 
eens een kijkje in de bibliotheek? 
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Avondvierdaagse groot succes 
Wederom, en helaas dit jaar voor het laatst, georganiseerd door Edwin en Marijke. Daarnaast waren 
er voldoende ouders bereid mee te lopen, waardoor alles in goede harmonie gelopen is. Hartelijk 
dank voor jullie inzet. Annemiek van der Wielen (Xander en Gina gr. 6) neemt volgend jaar de 
organisatie ter hand. 

 
 
 
Verkiezing kinderburgermeester Amstelveen 
Thierno uit groep 5 heeft meegedaan 
aan de verkiezingen voor 
kinderburgemeester van Amstelveen. 
Uit groep 5 waren meerdere kinderen 
die aan de wedstrijd meededen. De 
kinderen moesten een filmpje opsturen 
waarin zij aangaven wat ze zouden 
veranderen als zij kinderburgemeester 
zouden worden. Ook Thierno heeft een 
filmpje ingestuurd en hij werd 
uitgekozen om voor een jury zijn 
plannen te vertellen. Thierno zag eruit 
om door een ringetje te halen, echt een 
meneer in pak! Er werden uit de 
deelnemers drie kinderen gekozen voor 
de volgende ronde. Helaas was Thierno 
daar niet bij maar hij heeft het geweldig 
gedaan. 
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Groep 5 zoekt dieren 
Groep 5 is gewapend met verrekijkers 
het park in gegaan op zoek naar 
dieren in het wild. Ze  
hebben allerlei dieren gezien, ook een 
zwarte zwaan. 
Op  school hebben we een kist met 
allerlei materialen en zoekkaarten 
waar plaatjes van dieren op staan en 
ook hun namen. Ook de ouders die 
mee waren hebben heel veel geleerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Feestelijke afsluiting ‘Plek onder de zon!’ voor groep 8 
Nog een kleine twee weken en dan zal uw kind samen met 
zijn/haar klas het zonne-energieproject ‘Plek onder de zon’ 
feestelijk afsluiten. Dit alles vindt plaats op 
maandagochtend 13 juni ( 09.15- 11.45 uur) in de Kruiskerk 
te Amstelveen. Tijdens deze feestelijke ochtend 
presenteren alle deelnemende scholen hun zelfgemaakte 
werkstukken. U als ouder/ verzorger bent hierbij van harte 
uitgenodigd om deze feestelijke bijeenkomst bij te wonen. 
De Kruiskerk (Van der Veerelaan 30a, Amstelveen) is 
gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer: 
Bus 149, 170, 172, 174 ,halte Kruiskerk.  
Bus 199 ,halte Zonnestein – Rembrandtweg. 
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Metro 51 & tram 5, halte Zonnestein-Beneluxbaan. Voor de juiste routeinformatie naar de 
kerk, ga dan naar www.9292.nl 

 

 
 

Beste ouders,  
Zomervakantie is voor veel kinderen lekker 
buiten spelen, zwemmen en  misschien wel 
naar het strand of bos. Het is ook fijn en 
belangrijk om deze zes weken verhalen, 

boeken, tijdschriften te lezen. Haal boeken in de bieb of download ze gratis 
met de  VakantieBieb –app  
In deze app vind je een leuk en gratis leespakket voor het hele gezin.  
Heb je vragen over boeken of lezen, mail mij gerust: c.fransen@debibliotheekamstelland.nl 

 
Leestip 1  Joe Biljoen/ Billionaire Boy,  David Walliams  
 

 Joe is de rijkste twaalfjarige jongen van de hele wereld. Hij heeft alles wat hij 
zich maar kan dromen: zijn eigen racewagen, hopen geld en 
zelfs een orang-oetan als butler. Ja, Joe heeft echt alles wat 
hij wil. Maar toch is er iets wat hij niet heeft en wat hij heel 
graag zou hebben: een vriend. 
Zal het hem lukken een echte vriend te vinden?  
Lees dit dolkomische maar ook spannende boek als je die 

vraag wilt kunnen  beantwoorden. En ... misschien steek je er nog wat van 
op ook! 
Een boek vol humor! Voor kinderen vanaf 9 jaar. 
Dit boek is ook in het Engels te vinden in de bibliotheek! 
 

Leestip 2  Reis van raaf en papegaai,  Li Lefebure  

 Neef Kaketoe heeft een nieuwe plek gevonden. Met de mooiste bomen. Alle 
soorten die je maar kunt bedenken. En zulke aardige dieren. Raaf en Papegaai 
luisteren met open snavel naar de verhalen. Zij willen ook naar die plek! 'Het 
paradijs', noemt neef Kaketoe het. Maar waar het paradijs precies is, weet hij 
niet. Ergens ver weg, over de oceaan en voorbij de savanne. De volgende dag 
nemen Raaf en Papegaai afscheid van hun bosvrienden en ze gaan samen op 

zoek. Het wordt een bijzondere en leerrijke reis ...  
Een grappig, avontuurlijk en aandoenlijk voorleesverhaal over twee vrienden die samen de 
wereld ontdekken. Boordevol leuke weetje over de natuur. Voor nieuwsgierige vogels vanaf 
6 jaar. 
 
  

http://www.9292.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/
mailto:c.fransen@debibliotheekamstelland.nl
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/li-lefebure/8936862/index.html?lastId=70


 INFOBUS     8 juni 2016 

 

6 

 

Leestip 3  De grote gevaarlijke Grompel, Claire Freedman 

Muis en zijn vrienden besluiten op zoek te gaan naar de Grompel, die in 
een griezelig huis op een heuvel woont en die nog nooit door iemand is 
gezien. Goed voorbereid (kijk maar naar de zaklamp, camera, vangnet, 
touw en kompas) gaan ze op pad in het holst van de nacht. De spannende 
tocht voert hen door een donker bos, langs een piepend hek, een 
krakende voordeur en door donkere gangen... Als ze het monster 

inderdaad aantreffen, in zijn bed, gaan ze er hals over kop vandoor! Maar de Grompel laat 
zich van een onverwachte kant kennen. 
Een fijn voorleesverhaal op rijm voor kinderen vanaf ca. 4 jaar. 

 
Zomerlezen 3=4 

 Extra lang lenen. In de maanden juli en augustus leen je bij de bibliotheek alle materialen, waar 
normaal drie weken leentijd op zit, nu voor vier weken. Zonder extra kosten uiteraard. Lekker 
makkelijk om veel te lezen tijdens de lange zomervakantie! 

 
 De LuisterBieb mee op vakantie! 

Deze gratis app van de Bibliotheek met honderden luisterboeken voor 
kinderen en volwassenen zijn altijd en overal offline te beluisteren. Fijn voor 
thuis en onderweg om met elkaar of juist zelf een verhaal te luisteren.  
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Gedichtje  
Ik en jij 
 
Ik ben ik 
En jij bent jij 
 
Als ik jou was 
Was jij mij 
 
We wassen samen 
In het bad 
 
Ik was droog  
En jij was nat 
 
 
 
Uit: Van mij en van jou, Hans en Monique Hagen 
 
 
Veel leesplezier!  

 Met groet,   Connie 
 


