
Nieuwsbrief 6 
 

Agenda  
 

09/01 1ste schooldag 2023 

20/01 Nieuwsbrief Vreedzame School 
blok 4 

23/01 Start Vreedzame School blok 4 

24/01 Koffie ochtend 

27/01 Nieuwsbrief 7 

Tip: In Social Schools kunt u bij agenda ook 
belangrijke activiteiten en vrije dagen 
terugvinden voor de komende periode. 
 

Terugblik kerst 
 
We kijken terug op drie hele fijne 
kerstvieringen. Wat was het leuk om de 
kinderen samen te horen zingen. Wat een 
saamhorigheid brengt dat teweeg. Fijn dat 
er zo veel ouders konden komen kijken! 
 
In de avond was het erg gezellig in alle 
groepen en hebben de kinderen een hele 
leuke avond gehad. En wat zagen de 
kinderen er prachtig uit! 
 

 
 

Personeel 
 
Juf Abygail 
Juf Abygail haar zwangerschapsverlof zit er 
bijna op. Na de kerstvakantie zal zij weer 
komen werken op school. Zij zal vanaf 16 
januari op maandag groep 6A lesgeven 
van juf Soraya. Haar tweede werkdag zal 
op de donderdag zijn. Dan heeft zij geen 
vaste groep, maar zal zij andere 
ondersteunende werkzaamheden 

vervullen. We zijn heel blij dat ze weer 
terug is! 
 
Juf Astrid 
Met juf Astrid gaat het gelukkig steeds een 
stapje beter. Na de kerstvakantie kunnen 
we kijken of ze weer langzaam terug kan 
gaan komen. Uiteraard houden wij de 
ouders van groep 1/2B hiervan op de 
hoogte! 
 

Bibliotheekpassen 
 
Het heeft even geduurd, maar de 
bibliotheekpassen zijn binnen. Zoals u ook 
heeft kunnen lezen op Social Schools in 
het bericht van woensdag 21 december. 
Er zijn helaas toch een paar kinderen met 
een dubbele pas nu. Heel vervelend. 
Het verzoek aan deze ouders om de 
eerstvolgende keer beide passen mee te 
nemen. Bij de bibliotheek kijken zij welke 
pas ingenomen kan worden. Excuses voor 
het ongemak! 
 
Veel leesplezier voor al onze kinderen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediatoren gestart 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld 
stond hebben wij nu 12 gediplomeerde 
mediatoren. Zij zijn nu al twee weken 
actief in hun nieuwe rol. De ouders die 



 
 
 
geregeld de school binnenkomen hebben 
de foto’s van onze kanjers al vast zien 
hangen. Het spits is eraf! 
 

Koffieochtend 
 
Helena Larbi van Swazoom en Bartelien 
(Ouder Kind Adviseur) organiseren dinsdag 
24 januari een koffieochtend voor de 
ouders van het Klaverblad. Met als doel 
dat ouders met elkaar in contact kunnen 
komen. 
Helena kan tijdens de koffieochtend wat 
vertellen over wat Swazoom kan 
betekenen voor ouders en kinderen in de 
wijk en Bartelien zal vertellen wat het 
Ouder-kindteam kan betekenen op school 
en in de wijk voor gezinnen. Deze ochtend 
is van 8.30-10.30 uur. 
 

 
 

Activiteiten kerstvakantie 
 
Helaas krijg ik soms documenten die lastig 
door te sturen zijn, maar hieronder een 
paar leuke activiteiten voor kinderen 
gedurende de kerstvakantie. Zie hieronder 

een paar links, wellicht zit er wat bij       
 
Sport en Funtoer(Midwinter Mokum) 
Vanuit Sciandri wordt de jaarlijkse Sport 
en Funtoer georganiseerd, zowel in het 
Bijlmersportcentrum als in de 
Gaasperdamhal. 
De jeugd kan weer meedoen met diverse 
sport en fun activiteiten. Toegang is gratis. 

‘4 dagen Sport- en Funtoer in de 
aankomende kerstvakantie vol met 
verschillende sporten, spellen, en 
funonderdelen, waaronder ‘de sweeper. 
Doe jij ook mee?!’ 
https://zuidoostbeweegt.nl/events/sport-
en-funtoer-kerstvakantie-2022/ 
https://zuidoostbeweegt.nl/events/sport-
en-funtoer-kerstvakantie-2023/ 
 
Skills Clinic met Rarko 
Voetbal voor meisjes! 
Kom voetballen en de meest geniale 
truukjes leren! 
Een gezellige middag meidenvoetbal voor 
alle meiden van 8 t/m 18 jaar in 
Amsterdam zuid oost. 
Breng een vriendin of je Meidenteam mee 
en kom gezellig voetballen. 
 
Copa Bijlmer 
De Copa Bijlmer is er weer op dinsdag 27 
december in Sporthal Bijlmer.  Voor de 
jeugd van 10 t/m 12 jaar. Dit 5 tegen 5 
toernooi mag gespeeld worden met 2 
wissels. 
https://zuidoostbeweegt.nl/events/copa-
bijlmer-midwinter-mokum-december-
2022/ 
Via Zuidoostbeweegt vind je meer 
informatie over de activiteiten. 
https://zuidoostbeweegt.nl/midwinter-
mokum/ 
 
Via de midzomer Mokum pagina vind je 
alle stads brede activiteiten: 
In de kerstvakantie wordt er 
weer geknutseld, gevoetbald, gedanst en 
natuurlijk veel vriendjes gemaakt door 
heel Amsterdam en Weesp.  
Hé, doe je ook mee? Het is van 24 
december t/m 8 januari. Houd de website 
in de gaten voor alle activiteiten.  
https://midzomermokum.nl/ 
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