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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Do 7 maart Rapport mee naar huis 2 t/m 8  

11 tot 14 maart Ontwikkelingsgesprekken ouders-kinderen 2 t/m 7  

Wo 13 maart Bibliotheekbezoek 4 

Wo 13 maart  Zing ‘es  (tweede les)  3, 5 en 7  

Vr 15 maart Onderwijsstaking – Brede School Omnibus is gesloten 1-8 VRIJ  

Ma 18 maart Vergadering Medezeggenschapsraad  

Wo 20 maart Groepen 1-2 naar het Concertgebouw 1-2  

Wo 20 maart  Zing ‘es  (derde les)  3, 5 en 7  

 

 
Herinnering – Reminder  

 
Actie in het gehele onderwijs – Brede School Omnibus gesloten op vrijdag 15 maart 
De vakbonden AOB en FNV hebben in maart een nieuwe actieweek voor het primair onderwijs, het 
voortgezet én het hoger onderwijs georganiseerd. De afsluiting van die week is een stakingsdag op vrijdag 15 
maart. De politiek moet echt worden overtuigd dat er nog véél meer moet gebeuren om het lerarentekort 
en de werkdruk te bestrijden.  
 
Op onze school maakt een aanzienlijk deel van het personeel gebruik van het stakingsrecht en daardoor is 
de school op vrijdag 15 maart gesloten.  Wij vragen u om het onderwijs te steunen en die dag uw kinderen 
thuis te houden. Voor ouders die behoefte hebben aan opvang op die dag is er de mogelijkheid om contact 
op te nemen met Kindcentrum De Stoel (zie hieronder voor de opties en de kosten). Het aantal kinderen dat 
die dag kan worden opgevangen is beperkt.  

 
 
  

  An action week with a closing general strike has been announced for Friday March 15. A significant number 
of employees will take part in the strike-action and for that reason the school cannot be open on Friday March 15th. 
We ask parents to support us and keep you children at home that day. For parents that are in need of child-daycare 
there are options available in KC De Stoel (see below). There is a limited number of seats available. Please contact 
mrs. Jantine Stoelman for information and prices.   

 
Opvang vrijdag 15 maart  contact: Jantine Stoelman at 020 – 641 2565 of  jantinestoelman@kcdestoel.nl    
 
Gelijk als een vakantiedag is de BSO open van 7.30 tot 18.30 uur onder de volgende voorwaarden.  
 
Optie 1: uw kind komt op vrijdag standaard al naar de opvang. 
Wilt u dan s.v.p. aan het team doorgeven of uw kind wel of niet de hele dag komt? Kosten extra opvang: € 39,80.  
 
Optie 2: uw kind komt vrijdag niet standaard naar de opvang, maar opvang is wel gewenst. Wilt u dan s.v.p. 
contact met het team opnemen om te vragen of er plaats is? Kosten van deze extra opvang € 79,60. 
 
Optie 3: u bent nog geen klant van De Stoel, maar wil wel graag opvang op 15 maart. Neem contact op om te 
vragen of er plaats is op 15 maart. Kosten € 79,60. 
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Veilig oversteken – overleg met gemeente succesvol!  
 

Naar aanleiding van meerdere bijna-ongelukken 
bij de oversteekplaats op de Camera 
Obscuralaan heeft de school overleg gevoerd 
met de gemeente Amstelveen om dit punt beter 
te beveiligen.  
 
Dat heeft succes gehad! Onlangs is er als extra 
waarschuwing voor weggebruikers een 
knipperlichtinstallatie aangelegd die door de 
overstekende voetgangers zelf in werking kan 
worden gezet. Het werkt direct, je hoeft niet te 
wachten op een groen oversteeklicht. Wél zelf 
blijven opletten natuurlijk.  
 

 
 

De Taalmuur weer goed gevuld – deze keer door groep 2/3  
 
Kom kijken en vooral lezen 
wat de leerlingen van groep 
2/3 hebben bedacht, 
gefantaseerd en samen weer 
hebben opgeschreven naar 
aanleiding van hun observatie 
van het kunstwerk van Harald 
Vlug:  
 
“Als de middag voelt naar 
warme as”. 
 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Frank Roël, directeur  


