
Zuiderzeenieuws 08  

ABBS de Zuiderzee 

Brigantijnkade 51 

1086 VB  Amsterdam 

020-416 58 62 

Amsterdam, 14-12-2018  

Beste ouders,  

We kijken terug op zeer een geslaagd Sinterklaasfeest (OV en andere hulpouders bedankt!) en inmiddels is de 

school alweer in Kerststemming. In de groepen wordt hard gewerkt en gaan we alweer richting de afronding van 

de thema’s. In de bovenbouw hebben de kinderen verschillende eigen bedrijven opgestart. Na gedegen onderzoek 

naar wat daarvoor nodig is en advies van diverse experts (ouders), zijn de verschillende bedrijfsafdelingen nu hard 

aan het werk om open te kunnen gaan. Het resultaat van dit harde werken ziet u tijdens onze Kerstmarkt voor het 

goede doel op vrijdag 21 december. We hopen u daar allen te zien. 

Bent u, net als wij, enthousiast over ons onderwijs en tevreden over het welbevinden van uw kind en de goede 

resultaten van ons onderwijs? Wilt u deze tevredenheid dan delen met andere ouders? Wij kunnen nog nieuwe 

leerlingen gebruiken, vooral in groep 1 t/m 3. 

In deze nieuwsbrief veel informatie over de komende festiviteiten en het nieuwe aanbod van de Dynamo Talen-

tentent na de vakantie. Het nieuws uit de klassen leest u op de website en/of Facebook en Twitter. 

Veel leesplezier! 

Rienkje van der Eijnden 

2018 

2019 

AGENDA 2018 / 2019 

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 

24 dec. t/m 4 januari Kerstvakantie 

Ma. 7 januari 2019 Studiedag—kinderen vrij 

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://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0&0%22


Kerstfeest op de Zuiderzee (deze brief heeft u eerder deze week al op papier meegekregen) 

Woensdag 19 december vindt het jaarlijkse kerstdiner in alle groepen plaats. De kinderen eten 
dan samen met de leerkracht in de eigen groep. 
Voor de jongste kinderen is het heel spannend; eten op school terwijl het donker is… 

Eten mee brengen                                                                                                                             

Het eten wordt verzorgd door de leerlingen en ouders. Wij vragen u een hapje te maken voor 
ongeveer acht kinderen. Hiervoor vult u de kerstster in (onderaan deze brief) en levert deze in 
voor maandag 17 december bij de leerkracht van uw zoon of dochter. Let op! Het eten wordt 
niet direct gegeten, dus wij vragen u het eten af te dekken met folie.  

Daarnaast vragen wij u om een bord, bestek en beker mee te geven aan uw zoon of dochter op woensdag 19 de-
cember in de ochtend zodat de tafel voor aanvang gedekt kan worden. Zorg er voor dat deze voorzien zijn van een 
naam en in een plastic tas zitten. Op deze manier kunnen de spullen direct in de plastic tas en kan het thuis afge-
wassen worden. 

Vanaf 17.30 uur zijn de deuren open en kunnen eerst de kinderen van de groepen 5 t/m 8 worden weggebracht. Zij 
worden uiterlijk 17.45 uur in de klas verwacht en kunnen om 19.15 uur weer worden opgehaald. De kinderen van 
de groepen 1 t/m 4 zijn vanaf 18.00 uur welkom in de klas en kunnen om 19.00 uur worden opgehaald. 

Kerstborrel                                                                                                                                                                        

Wanneer de kinderen in de klas zijn, kunt u als ouders naar de kerstborrel in de hal gaan, u bent natuurlijk ook vrij 
om naar huis te gaan. De organisatie van de kerstborrel is in handen van de oudervereniging. Wilt u iets meenemen 
voor de kerstborrel voor de ouders, vul dan de kerstbal onderaan deze brief in en hang deze op een kerstboom in 
de hal.  

Na het kerstdiner kunnen de ouders de kinderen van de groep 1 t/m 4 ophalen uit de klas, de kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 komen om 19.15 uur zelf naar de hal. Vanaf dat moment zijn de ouders weer verantwoordelijk 
voor hun kind. 

Alles kort op een rijtje: 

Kerstdiner: 19 december 
Groep 1 t/m 4: 18.00 – 19.00 uur 
Groep 5 t/m 8: 17.45 – 19.15 uur 

Bord, bestek en beker meenemen in een plastictas en voorzien van naam: 19 december (ochtend) 



 

 

 

 

 
Jarigen 

14-12 Jonna 

 Jovaro 

18-12 Ferron 

20-12 Ravi 

 

Allemaal van harte 

gefeliciteerd! 

 

 Kerstmarkt  

 We zijn ons al weer druk aan het opmaken voor de periode naar Kerst. De klassen zijn weer warm aange-

kleed en de lichtjes gaan aan. Bij de Kerst hoort ook onze jaarlijkse kerstmarkt voor een goed doel.  

Dit jaar gaat de opbrengst van de kerstmarkt naar het Prinses Beatrix Spierfonds. Dit goede doel is, zoals 

ieder jaar, door de leerlingen zelf gekozen.   

“Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft geen commerciële belangen en beschikt over een (inter)nationaal 

netwerk van experts. Wij kijken over de grenzen van alle spierziekten heen en stimuleren onderzoekers 

hun kennis en resultaten te delen. Bovendien brengen wij de praktijkervaring van patiënten en hulpverle-

ners tot in het laboratorium.  Zo halen we het meeste uit elke euro die we te besteden hebben, en het 

meeste uit wetenschappelijk onderzoek.”  

Praktische informatie:  

 De kerstmarkt vindt plaats op vrijdag 21 december van 10.30 uur tot 11.45 uur.   

 Ons Kerstkoor—mogelijke gemaakt door Dynamo- zingt bij de inloop (tussen 10.15 en 10.30 u.) en 

aan het einde van de markt (vanaf 11.30 u.) 

 Om 10.30 u. wordt de markt geopend in de hal en zal een afvaardiging van de leerlingenraad u iets 

vertellen over ons goede doel. Daarna openen de deuren naar de markt. Neemt u contant (klein)

geld mee?    

 Tussen 11.30 u. en 11.45 u. sluit de markt en zal er geteld worden. De bezoekers kunnen zich dan in 

de hal verzamelen en luisteren naar het koor. Aansluitend maken we de opbrengst bekend en slui-

ten we de Om ca. 11.45 u. er een centrale afsluiting en zal de opbrengst bekend gemaakt worden. 

Een medewerker van het Spierfonds zal de cheque in ontvangst 

nemen.  

 Daarna gaat om 12.00uur de kerstvakantie van start.  

We hopen weer op een geweldige opkomst, zodat we een mooi bedrag 

kunnen overmaken.  

De officiële actie kunt u vinden op:  

https://www.spieractie.nl/actie/de-zuiderzee  

 Met vriendelijke groeten  

 De goede doelen commissie  

https://www.spieractie.nl/actie/de-zuiderzee


Na de kerstvakantie start Dynamo’s Talententent weer met een nieuw blok.  

Inschrijven kan op woensdag 16 januari in de hal. 

 

Talententent De Zuiderzee   januari - april 2019  
Schooljaar 2018-2019  

  

De Talententent gaat 29 januari van start met 5 naschoolse workshops :   

  

 Dinsdag 29 januari start het MUZIEKLAB voor kinderen uit groep 1,2 en 3  

en TECHNIEKLAB voor kinderen uit groep 4,5,6.  

  

 Op woensdag 30 januari start DANS voor kinderen uit groep 1,2,3  

en BADMINTON voor kinderen uit groep 4,5,6.  

   

 Op donderdag 31 januari start het KINDERPERSBUREAU voor kinderen uit groep 5 t/m 8  

Locatie Steigerplek , William Barlowlaan 1  

  

De workshops duren gemiddeld 10 weken. Indien u een stadspas heeft hoeft u geen bijdrage te betalen.  

  

Kom naar de speciale inschrijfochtend op woensdag 16 januari in de hal van de school en kijk wat er te doen is 

voor uw kind.   

  

Op dinsdag 15 januari is er een korte promotie in de groepen voor Muzieklab en Technieklab.   

  

Dinsdag   

MUZIEKLAB – GELUID EN SPEL- groep 1,2,3  

Je leert je eigen muziek te maken met hulp van de IPad. De kinderen leren over 

melodie en ritme en doen veel muziekspelletjes. Aan het eind krijgen de kin-

deren een CD mee met hun eigen gemaakte liedjes  

Voordat we van start gaan is er een korte pauze. Neem je zelf een gezonde 

snack en drinken mee?  

Start dinsdag 29 januari, lokaal Taalklas (bg), 15.00-16.15 uur, 10 keer,  € 50, met 

stadspas gratis  

 

  

TECHNIEKLAB – groep 4,5,6  

Hoe ziet een elektrisch apparaat er van binnen uit? Kun je daar iets nieuws 

van maken dat beweegt?   

Je leert het bij techniek lab!  

Voordat we van start gaan is er een korte pauze. Neem je zelf een gezonde 

snack en drinken mee?  

Start dinsdag 29 januari, RT lokaal 1e verdieping, 15.00-16.15 uur, 10 keer, € 

50, met stadspas gratis.  

  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhttyriJrfAhUOUlAKHVYaAF4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fcultuuraanbod.mocca-amsterdam.nl%2Faanbieders%2F777-de-talententent-van-stichting-dynamo&psig=AOvVaw1nRs2Ay4
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinqMTxvZrfAhVCb1AKHTaYDH0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.joeridegraaf.nl%2Fmuzieklab%2F&psig=AOvVaw3ajwzZI-rvJ-HgddGUMIiA&ust=1544710642934691
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR_eGEvprfAhWPPFAKHZxbBnYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fiedereeneinstein.nl%2Ftechnieklab-kracht-van-snelheid.html&psig=AOvVaw3Jj_fvmLSmCuOEWnczcNHZ&ust=1544710720


Woensdag   

DANS – groep 1,2,3  

Ga je dansend mee op avontuur? Op een speelse manier leren kinderen bewegen 

op muziek en samen plezier maken.  

Voordat we van start gaan is er een pauze. Neem je zelf een boterhammetje en wat drin-

ken mee?  

Start woensdag 30 januari, speelzaal, 12.15 -13.30 uur , 10 keer,  € 20 , met stadspas gra-

tis.  

  

BADMINTON – groep 4,5,6  

Badminton is leuk om te doen op de camping of in de tuin. Maar het is nog leuker om 

deze sport echt te beoefenen in de gymzaal met een trainer. Wist je dat badminton 

goed is voor je conditie, snelheid en reactievermogen?   

Voordat we van start gaan is er een korte pauze. Neem je zelf een boterhammetje en 

wat drinken mee?  

Start woensdag 30 januari, gymzaal, 12.15 -13.30 uur , 10 keer,  € 50 , met stadspas 

gratis.  

  

Donderdag   

BUURTCLUB – KINDERPERSBUREAU  

Vanaf 31 januari gaat in het buurthuis Steigerplek een nieuwe reeks kinderpersbu-

reau van start!  

10 jongeren van groep 5, 6, 7 en 8 worden in 10 weken opgeleid tot reporters en ma-

ken hun eigen filmpjes over interessante mensen, organisaties, winkels en onderne-

mers uit de buurt. Aan het eind van elke reeks kijken we samen met alle gasten en 

ouders naar ons eigen Steigereiland-journaal! Wil jij leren filmen, interviewen en pre-

senteren?   

Start donderdag 31 januari, Steigerplek, William Barlowlaan 1,  15.30 -16.45 uur , 10 keer, € 20, met stadspas gratis.  

  

Meer informatie?   

 TALENTENTENT  

Margriet Batstra  

mbatstra@dynamo-amsterdam.nl  

  

Willie van Bakel / 06-49356333   

wbakel@dynamo-amsterdam.nl  

  

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi93a7xvprfAhXNZVAKHX0dBn8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.kidsproof.nl%2Falkmaar%2Fclubjes%2Fwe-enterain%2Fdansen-bij-we-entertain&psig=AOvVaw0rZR4WgtS1-Mfd6LJNW
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEkIyKv5rfAhXCIlAKHRL1CFwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.gazetbergenopzoom.nl%2Fnieuws%2Fsport%2F90238%2Fwie-worden-de-bergse-badminton-kampioenen-%3Fredir&psig
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDxMyyv5rfAhUCK1AKHZnJClMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.uitzendinggemist.net%2Fprogrammas%2F8458-KinderPersBureau.html&psig=AOvVaw2zoiVDWl4IYVR6KK5o3mPa&ust=15


Verkeerssituatie (herhaald bericht) 

Het blijft opletten met het bouwverkeer. Als school blijven wij klagen over ongewenste en gevaarlijke si-

tuaties en gelukkig 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/


INGEKOMEN POST 

 
Sterren kijken op het Sciencepark 
 
Sterrenkijken op het dak van UvA Sciencepark. Gratis, 
Maar wel inschrijven..... 
 

http://www.uva.nl/shared-content/subsites/anton-pannekoek-instituut-voor-

sterrenkunde/nl/evenementen/evenementen/2018/12/sterrenkijkavond-

augustus-copy.html?origin=ZVZVVv%2BBSZS6ly4zGQ9Ysg%

2CHekTR3nzSBuwlSp2Nj4iTQ 

Jazz Fusion danslessen voor volwassen - er is nog plek!  

elke maandag   |   19:00 - 20:00 uur   |   IKC Laterna Magica   

Er is nog plek om mee te komen dansen tijdens de Jazz Fusion danslessen in de gymzaal van Laterna Magica! Op 

maandagavond 10 december en/of maandag 17 december kun je een proefles volgen (na aanmelding) voor 10,00 

euro per les. De lessen vinden plaats van 19.00 - 20.00 uur op de Eva Besnyostraat 491 (ingang via de rechter-

deur).  

De lessen worden gegeven door Carmen en zullen bestaan uit rekoefeningen, spierverstevigende oefeningen, 

techniek en dansen, maar kunnen naar wens van de groep aangepast worden. De jazz dansstijl varieert tussen hip, 

sexy, lyrical en is geschikt voor beginners. Trek makkelijk zittende kleding aan en neem een flesje water mee. We 

dansen op blote voeten, jazz schoentjes of op sokken. Je kunt eventueel een yoga-matje meenemen voor de 

grondoefeningen.  

Bij voldoende aanmeldingen zullen de danslessen doorgaan in het nieuwe jaar, en wel op de volgende dagen: janu-

ari 7/14/21/28, februari 4/11/25, maart 4/11/18/25, april 1/8/25, mei 6/13/20/27, juni 3/17/24   

Deze lessen worden aangeboden per serie van 7 (dus per 2 maanden) voor 59,50 euro. Losse lessen zullen vanaf 

januari 12,00 euro gaan kosten (maar zijn alleen mogelijk bij voldoende vaste aanmeldingen).   

Er zijn nog plekken vrij.  

Wil je ook aan de lessen mee doen? Geef je dan snel op via een email aan 

mij: tamara_gortenmulder@hotmail.com   

Hartelijke groet,   

Tamara  

kosten toelichting: EUR 59,50 per 7 lessen  

doelgroep: Alleen voor vrouwen   

leeftijd: Vanaf 18 jaar  

type: Workshop /les   

http://www.uva.nl/shared-content/subsites/anton-pannekoek-instituut-voor-sterrenkunde/nl/evenementen/evenementen/2018/12/sterrenkijkavond-augustus-copy.html?origin=ZVZVVv%2BBSZS6ly4zGQ9Ysg%2CHekTR3nzSBuwlSp2Nj4iTQ
http://www.uva.nl/shared-content/subsites/anton-pannekoek-instituut-voor-sterrenkunde/nl/evenementen/evenementen/2018/12/sterrenkijkavond-augustus-copy.html?origin=ZVZVVv%2BBSZS6ly4zGQ9Ysg%2CHekTR3nzSBuwlSp2Nj4iTQ
http://www.uva.nl/shared-content/subsites/anton-pannekoek-instituut-voor-sterrenkunde/nl/evenementen/evenementen/2018/12/sterrenkijkavond-augustus-copy.html?origin=ZVZVVv%2BBSZS6ly4zGQ9Ysg%2CHekTR3nzSBuwlSp2Nj4iTQ
http://www.uva.nl/shared-content/subsites/anton-pannekoek-instituut-voor-sterrenkunde/nl/evenementen/evenementen/2018/12/sterrenkijkavond-augustus-copy.html?origin=ZVZVVv%2BBSZS6ly4zGQ9Ysg%2CHekTR3nzSBuwlSp2Nj4iTQ
https://www.nemokennislink.nl/activiteiten/sterren-kijken-op-het-science-park/


thema: Muziek / zang / dans   

start op: ma 10 december 2018  

meer info over locatie: gymzaal  

aanmelden: Aanmelding vooraf noodzakelijk  

email: tamara_gortenmulder@hotmail.com  

  

bijzonderheden  

Bij een minimaal aantal van 10 vaste leden (die per serie van 7 lessen komen dansen) kunnen de danslessen door 

blijven gaan in 2019. Bij minder helaas niet meer.  

 

Gratis proeflessen bij Muziekschool Amsterdam 
Muziekschool Amsterdam verzorgt samen met onze eigen docenten de muzieklessen bij ons óp school. Wellicht is 
muziekles ná schooltijd ook iets voor uw zoon of dochter. 
  
Van ma 4 t/m za 10 februari heeft Muziekschool Amsterdam een Open Lesweek. 
In die week kunnen kinderen uit groep 1 & 2 (en hun ouders) gratis een proefles volgen van de cursus die zij speci-
aal voor die leeftijd hebben. De cursus, Spelen met Muziek,  sluit goed aan bij de lessen die nu op school gegeven 
wordt 

Alle informatie over de cursus én de gratis proefles is te vinden de website van de muziekschool. 

Hebt u specifieke vragen? Neem dan s.v.p. contact op met de Klantenservice van Muziekschool Amsterdam(020-

5787373). 

https://www.muziekschoolamsterdam.nl/nl/cursusaanbod/kennismaking/groep-1/spelenmetmuziek-c491/
https://www.muziekschoolamsterdam.nl/nl/cursusaanbod/kennismaking/groep-1/spelenmetmuziek-c491/
mailto:klantenservice@muziekschoolamsterdam.nl?subject=Informatie%20Spelen%20met%20Muziek

