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Beste ouders,  

Het zijn drukke en spannende tijden voor de kinderen. Veel kinderen, vooral in de onderbouw, zijn op dit moment 

erg moe. Het helpt uw kind én ons als u uw kind buiten schooltijd en in het weekend zoveel mogelijk rust gunt en 

ervoor zorgt dat hij of zij voldoende slaap krijgt. 

Woensdag vieren wij het Sinterklaasfeest op school. In deze nieuwsbrief leest u hierover meer. Ook leest u over de 

ontwerpwedstrijd van IJburg schoon, waaraan groep 6 heeft deelgenomen (u kunt stemmen!) en over de verkeers-

situatie rond de school. 

In de klassen gebeurt nog véél meer. Volgt u ons nieuws daarom vooral ook op https://www.abbsdezuiderzee.nl/

actueel/ of volg ons op Facebook of Twitter. 

Veel leesplezier! 

Rienkje van der Eijnden 

2018 

2019 

AGENDA 2018 

Woe. 5 december Sinterklaasviering op school 

Do. 6 december Uitslaapuurtje; school start om 9.30 u. (Inloop vanaf 8.20 u.) 

Vr. 7 december Versiermiddag Kerst 

Di. 18 december 20.00 u. MR 

Woe. 19 december 

Kerstdiner: 
18.00—19.00 u. Groep 1-4 
17.45—19.15 u. Groep 5-8 
18.00—19.00 u. Ouderborrel 
 

Do. 20 december Uitslaapuurtje; school start om 9.30 u. (Inloop vanaf 8.20 u.) 

Vrij. 21 december 10.30—11.45 u. Kerstmarkt voor het goede doel 

 12.00 u. Start Kerstvakantie 

In het ParnasSys ouderportaal is de jaarkalender met alle activiteiten van het schooljaar te vinden. U komt op het ouderportaal door in te 

loggen via https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0&0%22 of via de link op onze website. Bent u uw inloggegevens kwijt, stuur 

dan een mail naar Saadia <administratie@abbsdezuiderzee.nl>. Vergeet niet de naam van uw kind(eren) te vermelden in de mail. 

https://www.abbsdezuiderzee.nl/actueel/
https://www.abbsdezuiderzee.nl/actueel/
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0&0%22


 
Jarigen 

1-12 Sami 

2-12 Amira 

 Shailey 

6-12 Dion 

9-12 Viva 

10-12 Luka 

14-12 Jonna 

 Jovaro 

 

Allemaal van harte 

gefeliciteerd! 

 

 
Welkom op school: 

 

 Franka 

 

Wij heten je van harte welkom en hopen dat je je spoe-

dig thuis zult voelen en een fijne en leerzame tijd bij ons 

op school zult hebben! 

Sinterklaasfeest 

Dinsdag 5 december is het zover: dan brengt Sinterklaas met zijn Pieten een be-

zoek aan onze school!  

We hopen dat wij ook dit jaar Sinterklaas buiten kunnen verwelkomen: 

 Op de kade waar de kinderen Sinterklaas en zijn Pieten zullen verwelko-

men  zal met rood/wit lint een stuk afgezet zijn. Graag hier geen fietsen 

plaatsen. 

 De deur van de school gaat dinsdag 5 december op de gebruikelijke tijd 

8.15 uur open. Alle kinderen gaan eerst naar hun eigen klas en houden 

hun jas aan. Het is fijn als uw kind om uiterlijk 8.25 u. in de klas is.  

 Wilt u zelf na het in de klas brengen van uw kind weer naar buiten gaan? U kunt buiten wachten, als u bij de 

intocht aanwezig wil zijn. Wilt u er voor zorgen dat er genoeg ruimte blijft op de kade voor de kinderen en 

dat de klassen daar goed heen kunnen lopen? U kunt zich achter de kinderen opstellen.  

 Vanaf 8.35 uur lopen alle groepen naar buiten en zingen we liedjes in afwachting van de komst van Sinter-

klaas en de Pieten.  

 Rond 9.00 uur gaan alle klassen zonder ouders weer naar binnen en start het Sinterklaasfeest in de school.  

 Er is deze dag geen 10 uurtje nodig, dit wordt verzorgd door de Oudervereniging.  

 Om 12.15 u. kunt u uw kind—net als op andere woensdagen—weer ophalen.  

 Op 6 december mag uw kind een uurtje later op school komen. We starten dan om 9.30 u. (Als dit niet kan, 

kunt u uw kind ook op de gewone tijd brengen.) 

 Bij heel slecht weer verwelkomen we Sint binnen. Helaas kunt u daar dan als ouder niet bij zijn.  

We rekenen op een gezellige en feestelijke dag!  

Met vriendelijke groet,  

Team ABBS de Zuiderzeeschool  

NB: het Sinterklaasfeest wordt volledig bekostigd uit de ouderbijdrage! (Heeft u al betaald?) 



Ontwerpwedstrijd borden tegen zwerfafval  

De stichting IJburg schoon heeft de afgelopen weken in samenwerking met het IJburgcollege en met ver-

schillende basisscholen aandacht besteed aan zwerfafval. Zij hebben hierbij een wedstrijd georganiseerd 

voor het ontwerpen van straatborden die het veroorzaken van zwerfafval ontmoedigen. De winnende 

ontwerpen worden op straat geplaatst. Groep 6A heeft aan deze wedstrijd deelgenomen. Deze klas heeft 

er sinds vorig jaar een gewoonte van gemaakt om in pauzes het zwerfafval in het speelpark en de voetbal-

kooi op te ruimen.  

Op 14 december maakt de jury de winnende ontwerpen bekend tijdens een feestelijke bijeenkomst op 

het IJburg College 1. Wij hopen natuurlijk dat één van de ontwerpen van groep 6 een fraaie plek krijgt 

langs de openbare weg, maar we zijn ook zo al trots op deze actieve groep! 

 

U kunt stemmen op onze ontwerpen op www.halloijburg.nl/ijburgschoon 

Goed doel 

De kinderen van de bovenbouw kiezen jaarlijks het goede doel van de Kerstmarkt. De leerlingenraad ver-

zamelt eerst ideeën van mogelijke goede doelen. Uit deze groslijst stellen zij een shortlist samen waarop 

in de klassen  gestemd is. Dit jaar is de keuze van de kinderen gevallen op: 

Het prinses Beatrix spierfonds 

Wij hopen dit jaar tijdens de Kerstmarkt een mooi bedrag in te zamelen voor het onderzoek naar de oor-

zaak en de genezing van spierziektes. Meer informatie over dit goede doel kunt u vinden op:  https://

www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/ 

Liedjes  

Wij zingen de Sinterklaasliedjes ‘nieuwe stijl’. Deze liedjes zijn te bekijken en te beluisteren via onderstaande link:  

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLC1jiDPek6bldKjvDZ41HWp67GSDIv-HD&autoplay=1 

Zingt en oefent u ook mee? 

 

http://www.halloijburg.nl/ijburgschoon
https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/
https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/
https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLC1jiDPek6bldKjvDZ41HWp67GSDIv-HD&autoplay=1


Dank u voor deze boeken 

Veel ouders kochten in de Kinderboekenweek een boek 

in de Bruna pop-up store in onze hal en/of leverden een 

Bruna bon bij ons in. In ruil hiervoor hebben wij van de 

Bruna boeken gekregen ter waarde van 20% van uw 

aankoopbedrag. Hier zijn we erg blij mee. 

Op de foto ziet u onze nieuwe aanwinsten.  

Verkeerssituatie 

Het was deze week weer drama met het bouwverkeer. Als school hebben wij uiteraard geklaagd en geluk-

kig heeft u dat ook gedaan, want de gemeente heeft de bouwers opnieuw verzocht om afspraken na te 

komen. De afspraken voor de bouwers zijn: 

 Parkeren alleen op het bouwterrein / de bouwweg. (En dus niet op de Schokkerjachtdijk en zéker 

niet op het afgeschermde loop– en fietspad.) 

 Vrachtverkeer mag alleen onder begeleiding het bouwterrein op– en afrijden. 

 Het toegangshek tot het bouwterrein moet op alle andere momenten gesloten zijn. 

 Er is verzocht om de op– en afritten te verlichten. 

Ziet u dat deze afspraken geschonden worden, wilt u dit dan alstublieft blijven melden—bij voorkeur met 

foto’s. Dit kan via https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/  of per mail naar 

<c.bosboom@amsterdam.nl>. 

 

De gemeente wijst ons erop dat ook niet alle ouders zich netjes gedragen in het verkeer. Wilt u zich zelf 

alstublieft ook aan de volgende afspraken houden: 

 Lopen en fietsen op het afgeschermde loop– en fietspad en niet op de weg ernaast. 

 Het stop– en parkeerverbod in de bocht voor de school naleven. 

 Parkeren in de parkeervakken op de Brigantijnkade of in de wijk erachter en niet op de Schokker-

jachtdijk. 

Alvast hartelijk dank voor u medewerking! 

P.S. Mocht u ons als verkeerouder actief willen helpen om de verkeerssituatie voor alle kinderen veilig te 

houden, dan bent u van harte welkom. Voor informatie of aanmelden kunt u bij Rienkje terecht. 

 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/

