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Agenda  
woensdag 11 juli : waterpret voor de mb en bb 
vrijdag 13 juli  : officiële opening speelplein De Bockesprong 
16 t/m 19 juli  : meeloop week, u kunt elke ochtend mee met  
      uw kind naar de klas. 
maandag 16 juli  : afscheidsvoorstelling groep 8a 
dinsdag 17 juli  : afscheidsvoorstelling groep 8b 
woensdag 18 juli : laatste schooldag voor groep 8 
donderdag 19 juli : laatste schooldag voor groep 1 t/m 7 
20 juli t/m 2 september : Zomervakantie 
 

Mededelingen 
 
Officiële opening speelplein 
Op vrijdagochtend 13 juli om 8.15 uur wordt het speelplein officieel geopend door Sebastiaan Capel, 
voorzitter van stadsdeel Zuid. Samen met basisschool de Nautilus zingen alle leerlingen een lied. We 
zouden het erg leuk vinden als u ook bij deze opening komt kijken. Het duurt tot ongeveer 8.45 uur.  
 
Luxe verzuim rondom de zomervakantie 
Zoals ieder jaar, willen wij alle ouders en verzorgers erop wijzen dat afwezigheid rondom de zomervakantie 
vrijwel altijd ongeoorloofd is, tenzij het is aangevraagd en de directie de aanvraag heeft goedgekeurd.  
Alle kinderen die voor of na de vakantie afwezig zijn worden gemeld bij de leerplicht, dus ook de kinderen 
die worden ziekgemeld.  
Via onderstaande link kunt u alle info hierover lezen.   
https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/organisatie-van-het-onderwijs/leerplicht/buiten-
schoolvakanties-op-vakantie/ 
 
Personeel 
In Amsterdam is er een enorm tekort aan leraren. Daarom zijn wij ontzettend trots dat het ons is gelukt om 
leerkrachten te vinden voor onze vacatures. We zijn heel blij met onze nieuwe collega’s en kijken uit naar 
de samenwerking!  
We heten de volgende collega’s van harte welkom:  
Hans, Hannah, Mats, Damiët, Kim, Gulten, Marjan, Hadewich en Natasja. 
En ook de collega’s die we al kennen van (een deel van) het afgelopen jaar en bij ons blijven werken heten 
we nogmaals welkom:  
Sanne H., Sanne N., Gracita, Tamara, Francina, Anouk, Björn, Irene en Esther. 
 
Op de volgende pagina ziet u de volledige groepsbezetting. 
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De groepsbezetting 2018-2019 ziet er als volgt uit: 
 
 MA DIN WOE DON VRIJ 

 
1/2A dep 

Marjon Marjon Miriam Miriam Miriam 
 

 
 1/2B dep 

Hannah Hannah Hannah Inge Inge 

 
1/2C dep 

Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jacqueline 

 
1/2D dep 

Carolien Carolien Carolien Irene Irene 

 
1/2E dep 

Damiët Ylva Ylva Damiët Damiët 

 
1/2F hg 

Inge Marijke Marijke Marijke Marijke 

 
1/2G hg 

Roos Roos Roos Hadewich Hadewich 

 
3A 

Sanne H Sanne H Laura Laura Laura 

 
3B 

Lisette Lisette Lisette Lisette Sanne H 

 
3C 

Anouk Agnes Agnes Agnes Anouk 

 
4A 

Ladylisa Ladylisa Ladylisa Ladylisa Ladylisa 

 
4B 

Esther Esther Petra Petra Petra 

 
4C 

Tamara Tamara Tamara Tamara Tamara 

 
5A 

Dominique Dominique Dominique Dominique Dominique 

 
5B 

Sharon Sharon Sharon Sharon Sharon 

 
5C 

Sarah Sarah Sarah Merel Merel 

 
6A 

Bob Bob Bob Bob Bob 

 
6B 

Kim Renée Renée Kim Kim 

 
7A 

Mats Mats Mats Mats Mats 

 
7B 

Hans Hans Björn Hans Hans 

 
7C 

Francina Francina Gulten Gulten Gulten 

 
8A 

Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte 

 
8B 

Kevin Kevin Kevin Kevin Kevin 
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Dit overzicht is concept, er kan altijd nog iets veranderen tot aan de start van het nieuwe schooljaar.  Wij 
houden u, bij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen van bovenstaand schema, op de hoogte. 
 
Overig personeel-nieuws 
Marjan Wesdorp wordt de nieuwe adjunct directeur, zij zal zich in een volgende Nieuwskraker nader aan u 
voorstellen.  
De danslessen worden volgend jaar gegeven door Scott en Nina, beide werkzaam bij SEP. 
Fred Bitter blijft bij ons werken en zal zich 2 dagen richten op ICT en Mediawijsheid. 
Agnes en Sarah blijven de bouwcoördinatoren en lid van het MT. Zij begeleiden de nieuwe leraren. 
Elif en Björk zullen volgend jaar hun eindstage (LIO) bij ons op school lopen. Zij staan het eerste half jaar 
dubbel op de groep met hun mentor en de tweede helft van het jaar gaan staan zij zelfstandig twee dagen 
voor de groep. Elif loopt haar stage in groep 6a en Björk in groep 4a. Anouk en Francina zullen ook hun 
eindstage afronden bij ons op school met een iets ander traject, zij staan het gehele jaar 2 dagen 
zelfstandig voor de groep en staan daarnaast een dag(deel) dubbel met hun mentor. Francina werkt in 
groep 7c en Anouk in groep 3c.  
Susanne van der Werf is op verlof tot en met de herfstvakantie. Daarna komt ze weer in de onderbouw. In 
welke groep zij komt hangt af van de situatie in de onderbouw op dat moment. 
 
Afscheid 
Van een aantal collega’s nemen we afscheid. Zij hebben nieuwe uitdagingen gevonden in het 
(Amsterdamse) onderwijs. 
Marjolijn Willemse wordt directeur van basisschool De Witte Olifant. 
Petra Beers gaat door met het ontwikkelen van de kerndoelen voor kunst-en cultuuronderwijs en 
dansvoorstellingen maken. 
Marjolijn van Dijk gaat op O.G.O.-school De Kleine Reus werken. 
Inge Kaczmarek gaat het team van de Kleine Nicolaas versterken. 
Yvon van Veelen heeft nieuwe uitdaging op een school dichter bij huis gevonden en gaat werken op 
basisschool De Satelliet in Amsterdam-Noord. 
Mirjam de Goey zoekt het wat luchtiger en gaat werken op de 2e Openluchtschool. 
Rosan Heijkoop start met een zij-instroomtraject om leerkracht te worden. Daarom stopt zij met de 
coördinatie van de tussenschoolse opvang. 
Oussama Aksouri heeft zijn diploma bij ons op school gehaald en heeft een baan geaccepteerd op een 
andere school in Amsterdam. 
Hanneke van der Jagt willen we hartelijk bedanken voor haar invalwerk in groep 6a en zij gaat werken op 
een school in Volendam! 
Wij wensen hen allen veel succes en plezier op hun nieuwe werkplek! 
 
Hieronder leest u de twee afscheidsberichtjes van juf Inge en juf Yvon: 
 
Beste ouders, 
Volgend jaar ga ik aan het werk op de Kleine Nicolaas. Na 10 jaar met veel plezier op de Notenkraker te 
hebben gewerkt wil ik nog één keer in mijn carrière een switch maken van school. Mijn wens was om op 
een kleinere school aan het werk te gaan en dat is de Kleine Nicolaas zowel letterlijk als figuurlijk. Ook daar 
word ik de juf van groep 3. 
Kan ik het toch niet nalaten om in de rol als leescoördinator jullie vooral allemaal op het hart te drukken 
om ook in de vakantie jullie kinderen te stimuleren om te blijven lezen. Vooral bij de net gestarte lezers 
(groep 3 en 4) kan er een vakantiedip ontstaan.  
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En mochten al die boeken te zwaar worden in de koffer dan is het mogelijk om via VakantieBieb.nl gratis 
boeken te downloaden. 
Met vriendelijke groet, Inge Kaczmarek 
 
Lieve jongens, meisjes en ouders van de Notenkraker, 
Na 9 jaar met onwijs veel plezier op de Notenkraker te hebben gewerkt  ga ik afscheid van jullie nemen. 
Wat was het leuk om op een school te werken met zoveel leuke, grappige en creatieve kinderen en met 
betrokken ouders die meedenken over het onderwijs. Zoals sommige van jullie misschien wel weten fiets ik 
elke dag van Noord naar Zuid om op de Notenkraker les te geven. Mijn nieuwe werkplek wordt basisschool 
de Satelliet in Amsterdam Noord waardoor ik straks binnen een kwartiertje op mijn werk en weer thuis 
ben. Maar ook een belangrijke reden is dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging op een voor mij nieuwe 
school. Al die mooie herinneringen en creativiteit die ik op de Notenkraker heb gekregen neem ik mee. 
Bedankt voor de leuke herinneringen en de samenwerking!  
Dikke kus van juf Yvon 
 
En meer afscheid…: de groepen 8!  
Het moment van afscheid nemen van De Notenkraker komt steeds dichterbij. Graag willen we jullie er op 
attenderen dat de leerlingen van groep 8 op woensdag 18 juli voor de laatste keer op school zullen zijn. Zij 
krijgen dus een dag eerder zomervakantie. De afscheidsavonden worden gehouden op maandag 16 juli 
voor groep 8A en op dinsdag 17 juli voor groep 8B. De avond start op 19.30 uur, de deuren gaan om 19.15 
uur open. Op woensdag 18 juli worden de groep 8 kinderen om 12.30 uur uitgezwaaid door de hele school. 
 
Openbare danslessen  
Hallo ouders/ verzorgers,  
ik wil jullie van harte bedanken voor de leuke gesprekken, reacties, en voor  jullie leuke kinderen die 
allemaal voor mij als afscheid gezongen hebben, het was ontroerend en hartverwarmend!  De ouders van 
de groepen 4 en 5 wil ik graag uitnodigen voor mijn allerlaatste openbare danslessen op de Notenkraker!  
Vanwege repetities voor de eindvoorstelling van groep 8, vinden de openbare danslessen plaats in de 
speelzaal van de dependance: Woestduinstraat 16-18  
 
Danslessen op donderdag 12 juli: 
voor de hele groep 4C van 8.45 tot 9.45 
voor de hele groep 4A van 9.45 tot 10.45  
 
Danslessen op vrijdag 13 juli: 
Voor de hele groep 5B van 8.45 tot 9.45   
voor de hele groep  5A van 9.45 tot 10.45  
voor de hele groep 4B van 13.15 tot 14.15  
 
Hopelijk tot dan!  
Warme groeten,  
Petra Beers 
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Oproep nieuw MR-LID gevraagd!  
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder, die tijd en zin heeft om 
de ouders van de kinderen op onze school te vertegenwoordigen in de 
medezeggenschapsraad (MR).  
De MR is een belangrijk orgaan. De MR denkt mee, geeft advies en kan 
een beslissende stem uitbrengen. De MR bestaat uit 8 leden, 4 leden uit 
de personeelsgeledingen en 4 leden uit de oudergeleding. Er wordt ca. 
6x per schooljaar in een goede sfeer vergaderd. Vanuit die 

vergaderingen hebben we mede door het advies- en instemmingsrecht invloed op het schoolgebeuren. We 
vormen een klankbord voor de directie en onderhouden contacten met het team van De Notenkraker en 
de ouders.  
Voelt u zich betrokken bij de school van uw kind(eren) en wilt u een bijdrage leveren aan de kwaliteit van 
De Notenkraker? Stuur dan een mail naar mr@bsdenotenkraker.nl 
Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven.  
 
Oproep nieuwe leden Oudercommissie 
De oudercommissie zoekt nieuwe leden. Een aantal oud gedienden dragen het stokje graag over aan 
ouders die het mooi vinden om iets voor de school, en vooral de kinderen, te organiseren. Denk aan het 
zomerfeest, Sinterklaas, de Kerstborrel, het Paasontbijt, de avond4daagse en de feestelijke aankleding van 
de school. Deze taken worden verdeeld onder de OC-leden en daarover wordt circa 6 keer per jaar 
vergaderd (in de avond) dus veel tijd gaat er niet in zitten. Zeker niet met een enthousiaste groep van zo’n 
10 ouders die er plezier in hebben én daarnaast een beetje praktisch zijn ingesteld. Ben of ken je zo’n 
ouder? Laat het ons weten met een mailtje naar oc@obsdenotenkraker.nl. We kijken er naar uit om na de 
zomer met de hernieuwde groep te starten. En dank Damiët, Carolien, Peter, Ralph, Derrick, Anoushka en 
Liesbeth! Zonder jullie was het een stuk saaier geweest ;-) 

 
Zomerfeest 
Ons zomerfeest was een groot succes op vrijdag 29 juni 2018. Het begon al 
’s morgens al toen alle kinderen het elementenlied o.l.v. muziekmeester 
Wim zongen op de trap van de school. Als verrassing voor juf Petra zongen 
alle kinderen er nog een speciale dans-versie achteraan voor haar. Bedankt 
juf Petra voor al die jaren van fijne danslessen! 
Het echt feest begon om 16.15 uur. Wat had elke klas een leuke activiteit 
bedacht in het thema van de elementen. Er waren vuur, water en 
luchtspelletjes. Ook de optredens van de kinderen op het open podium 
waren super. Alle ouders bedankt voor de hulp en het feest! 

 
Nagenieten van het Zomerfeest  
Ook de OC kijkt met een dikke glimlach terug op het Zomerfeest. Dank aan alle klassenouders, ouders en 
de staf en leerkrachten van de De Notenkraker want jullie ideeën en hulp maakten het mogelijk. En hoe! 
De opbrengst van de baromzet wordt aan de school geschonken en deze schaft voor dit bedrag nieuwe 
boeken aan voor alle klassen. Dus de kinderen hebben nog eens extra baat bij iedereen die zich tijdens het 
Zomerfeest goed vermaakt heeft.   

 
Alvast een hele fijne zomervakantie gewenst! 

Het team van OBS De Notenkraker 

mailto:mr@bsdenotenkraker.nl
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