
 

 
 

Nieuwsbrief september 2020 
 

Beste ouders en verzorgers,  
 

Welkom!  
Een nieuw schooljaar, nieuwe lessen, veel nieuwe medewerkers…..en ook veel 
vertrouwds. Hier is de eerste nieuwsbrief van dit jaar, boordevol belangrijke 
informatie, veel leesplezier!  
 

 
 

Corona 
 

Op dit moment zijn er geen aanvullende maatregelen nodig voor scholen ten aanzien 
van het Coronavirus.  
Belangrijk is dat men de gebruikelijke hygiënemaatregelen toepast die gelden voor 
alle virussen:  
● Was je handen regelmatig  
● Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog  
● Gebruik papieren zakdoekjes  
Wanneer kunnen de kinderen niet naar school? 

 verkoudheidsklachten,  zoals neus verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
hoesten,  

 benauwdheid,  
 verhoging en koorts 
 plotseling verlies van reuk en smaak (zonder neusverstopping).  

 

Als u minder dan 10 dagen geleden bent teruggekomen uit een land of gebied met 
code oranje of rood: 
Ouders en kinderen jonger dan 4 jaar die uit risicogebieden komen, worden 
geadviseerd om 10 dagen thuis te blijven. 
 

 
Kinderen brengen en ophalen  

 

Vanaf woensdag 2 september gaan de kinderen ‘s ochtends weer zelf de school in. 
Zij hoeven dus niet meer in de vakken te wachten en dat is fijn, nu het weer kouder 
wordt en vaker regent! 
 

 



Op de Balistraat gebruiken we nog steeds twee ingangen, zoals wij  inmiddels 
gewend zijn.  
Ouders en verzorgers  

 Alleen de ouders van kinderen die 4 jaar zijn, mogen deze tot bij de deur 
brengen (Balistraat) 

 Alle andere ouders mogen tot aan de trap van de hoofdingang afscheid 
nemen van hun kind(eren)  en/of op het schoolplein tot 2 meter voor de 
ingangsdeur. (Balistraat).  

 Bankastraat: Ouders mogen op het schoolplein hun kind brengen en halen.Let 
u daarbij alstublieft goed op de 1,5 meter afstand? 

 Wij zorgen dat alle kinderen naar hun groep gaan. Leerkrachten vangen de 
kinderen op en begeleiden ze zonodig naar hun groepen. Er is voldoende 
toezicht aanwezig. 

 

Tussen alle volwassenen moet de onderlinge 1,5 meter afstand goed 
gehanteerd worden. 
 

Heeft u vragen of mededelingen aan leerkrachten of directie, dan graag even bellen 
of mailen.  
Wij rekenen op uw medewerking! 
 

 
 

Terugblik: Kamp Groep 8 schooljaar 2019-2020, 
 

Met terugwerkende kracht heeft het kamp van onze voormalige groep 8 in het 
weekend van 21 t/m 23 augustus j.l.   plaatsgevonden. 
 

Onder leiding van de meesters Niek, Kees, Paul, Sean, juf Ingeborg en een paar 
geweldige moeders hebben onze voormalige leerlingen een geweldig weekend 
beleefd. 
Op vrijdag vertrokken zij naar de locatie, Het Legnest in Putten,  waar lekker werd 
gegeten , om vervolgens Levend Stratego in het bos te spelen en de avond/nacht af 
te sluiten met een dropping waarbij de leerlingen (onder leiding van een volwassene) 
de kamplocatie moesten zien terug zien te vinden.  
Zaterdag is er gezwommen, gebarbecued en een bonte avond gevierd. 
Zondagochtend is er in de stromende regen nog gemidgetgolft en daarna is de groep 
weer richting Amsterdam gereden.  
Wij willen alle betrokkenen enorm bedanken voor hun tijd, inzet en gezelligheid 
waarmee ze dit kamp alsnog mogelijk hebben gemaakt voor onze oud-leerlingen! 
 



  
 

 

 
 

Algemene ouderavond  
 

De algemene ouderavond was gepland op dinsdag 8 september.  
Vanwege Corona wordt de algemene informatie op een andere manier , op een 
ander moment vormgegeven. 
Meer informatie hierover krijgt u zo snel mogelijk. 
 

 
 

Verjaardagsfeest DIBS 
 

Op vrijdag 11 september vieren wij de verjaardag van onze school.  
Dit jaar helaas niet met ouders en buurtgenoten; we vieren het met de leerlingen 
onder schooltijd.  
 

 
T 

Talententent  
 

De naschoolse activiteiten van De Talententent starten in de week van 14 
september.  
Vóór die tijd krijgt u de flyers en informatie over de inschrijving.  
De  flyer is ook te vinden op de website van school: www.deindischebuurtschool.nl 

http://www.deindischebuurtschool.nl/


Dankzij een subsidie die wij hebben ontvangen, zijn alle activiteiten dit schooljaar 
weer gratis. 
VRAGEN? BEL OF MAIL JOKE HILVERDA 06 45 13 62 81 
JHILVERDA@DYNAMO-AMSTERDAM.NL 
 

 
 

Nederlandse Taalles en Ouderbetrokkenheid 
 

Op maandag 14 september start er een nieuwe cursus Nederlandse Taalles en 
Ouderbetrokkenheid.  
De lessen vinden plaats op maandag en woensdag, van 09.00 tot 11.30,  in de 
prachtig verbouwde nieuwe keuken/ ouderkamer), op de eerste verdieping van de 
Balistraat. 
Er kunnen  maximaal 12 cursisten deelnemen, dus wees er snel bij en grijp je kans! 
In verband met de Coronamaatregelen kunnen er per les 6 mensen meedoen. Zijn er 
meer dan 12 aanmeldingen dan komt er een wachtlijst. 
 Wat ga je zoal leren in deze lessen: 
-Je leert beter spreken,  luisteren en nieuwe woorden in zinnen te gebruiken. 
-Je leert hoe je goede vragen kunt stellen aan je kind of aan de leerkracht, 
bijvoorbeeld  over het rapport.  
-Je leert hoe je je kind thuis kunt helpen met huiswerk. 
-Je leert beter grenzen stellen en hoe je om kunt gaan met conflicten met 
opgroeiende kinderen. 
 

Natuurlijk zullen we ook af en toe gebruik  maken van de keuken om daar lekkere 
dingen te maken.  
  
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over de lessen,  vraag informatie 
bij Viviane Sap: telefoon: 0654357166 of stuur een email naar 
vivianepimpernel@gmail.com 

Geef je naam en adres, telefoonnummer en mailadres door dan neem ik persoonlijk 
contact op. 
 

 
 

Traktaties 
 

Gelukkig mogen de leerlingen  hun verjaardag weer in de klas vieren! 
 

Ook trakteren mag weer, als de traktaties gezond, verpakt , schilbaar of wasbaar zijn. 
Bij voorkeur fruit. Wij  wassen het dan nogmaals in de klas. 
 

Bijvoorbeeld: Appels, bananen, druiven, mandarijnen, kleine doosjes rozijnen, 
verpakte muesli- of ontbijtkoekrepen (suikervrij).. 
 

Zelfgemaakte traktaties zoals stokjes met fruit, kaas en worst  mogen niet, in 
verband met Corona-besmettingsgevaar. 
 

Traktaties voor de leerkrachten worden in de personeelskamer neergezet. 

mailto:JHILVERDA@DYNAMO-AMSTERDAM.NL


 

 
 

 
 

 

Blok 1 De Vreedzame School 

Blok 1 van De Vreedzame School heeft als thema : “We horen bij elkaar”. In dit blok 
werken we met elkaar aan een fijne groep waar iedereen elkaar kent en waar 
iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Alle groepen van de school starten met de 
lessen uit Blok 1. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief 
werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels  maken leerkracht 
en kinderen  samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting 
en het ordelijk houden van de klas. 

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel 
heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed 
kennen en elkaar waarderen. 

Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, 
positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers 
doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. 

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, 
negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend 
gevoel van. 



De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en 
iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen. 

Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken 
iedere dag een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen 
iedere week een les. 

Per blok is er vanaf de kleutergroep tot en met groep 6 een kletskaart die in de 
laatste week van het blok meegegeven wordt. Aan de hand van de vragen achterop 
kunt u met uw kind een gesprek aan gaan over het thema van het blok. 

 

 
 

Groep 5a en 5b Schoolzwemmen 
 

Voor de kinderen uit groep 5 die nog geen zwemdiploma hebben is er de 
mogelijkheid om op vrijdagen m 14.30 uur ( vanaf 28 augustus 2020) 
schoolzwemlessen te volgen in het Sportfondsenbad Oost. 
De kinderen mogen daarvoor om 14.00u. weg van school. Ouders of verzorgers 
gaan zelf met hun kind naar het zwembad. 
 

 
 

Ouder- en Kindteam op de basisschool. 
 

Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over 
de situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en 
Kindteam verbonden. Hier kan je altijd terecht, bijvoorbeeld bij de Ouder- en 
kindadviseur. De professionals van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van 
school, afspreken kan op school, in de wijk of thuis. 
Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist 
teruggetrokken), de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of ouder 
problematiek,  zoals verslaving. Loop eens binnen bij Ouder- en kindadviseur 
Monique Fledderus, voor de onderbouw, of Dionne Nelson voor de bovenbouw. 
Of  maak een afspraak. Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie past. Wil je 
gewoon informatie en advies? Gesprekken of begeleiding van de jeugdpsycholoog of 
misschien een training voor kind of ouder? Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen 
met Monique Fledderus op 06-31673635 of via m.fledderus@oktamsterdam.nl.  Of 
met Khadija Taheri,  tijdelijke vervangster van Dionne Nelson wegens ziekte, op 06-
13343705 of via k.taheri@oktamsterdam.nl 
Voor vragen over de ontwikkeling en gezondheid van je kind ben je welkom bij 
jeugdverpleegkundige Marleen van den Hurk, mavdhurk@ggd.amsterdam.nl  of 
jeugdarts Marit Margaroli, margaroli@ggd.amsterdam.nl. 
Ook voor (vragen over) vaccinaties kun je bij hen terecht. 
 

 
 

 
 



Gezondheidsonderzoeken op school 
 

Ieder jaar worden alle vijf- en tienjarige kinderen uitgenodigd voor een 
gezondheidsonderzoek.  
De onderzoeken worden uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, 
onderdeel van Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam. Ouders krijgen een 
uitnodiging met vragenlijst die zij vooraf invullen en tijdens het onderzoek krijgen 
zij  tips en informatie op maat. Van alle kinderen worden lengte en gewicht gemeten, 
van de vijfjarigen testen wij ook de ogen en het gehoor. 
De Indische Buurt School is een Jump In school (er is aandacht voor gezonde 
leefstijl), in dit kader is er in groep 4 een extra meting van lengte en gewicht door de 
doktersassistente,  op school.  
Bij alle onderzoeken van de Jeugdgezondheidszorg is deelname vrijwillig. 
Altijd welkom. 
Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk. Lees meer op 
oktamsterdam.nl. Hier kan je ook (anoniem) chatten, het adres opzoeken van het 
team in jouw wijk en de gegevens van de ouder- en kindadviseur op school. 
Je bent welkom! 
Hier de link naar het filmpje op youtube. 
 

 
 

Voor mensen met een laag inkomen  
 

Alle kinderen in Amsterdam moeten kunnen meedoen aan activiteiten op en na 
school. Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen, dan kunt u een vergoeding 
aanvragen bij de Gemeente. 
Er zijn diverse regelingen: De scholierenvergoeding voor de ouderbijdrage, een 
gratis laptop of tablet, een sportvergoeding , het jongerencultuurfonds. 
 

Aanvragen kan op drie manieren: 
 Ga naar het formulier op www.amsterdam.nl/pakjekans 
 Bel 020 252 6000 om een formulier te vragen 
 Ga naar een financieel spreekuur. De medewerkers helpen u met uw 

aanvraag. Kijk op www.amsterdam.nl/pakjekans voor een financieel spreekuur 
bij u in de buurt. 

 

Als u hulp wilt bij het aanvragen, kunt u contact opnemen met de Ouder- en 
kindadviseur op school. 
 

 
 

Digitale post 
 

 Alle ‘brieven’, ook de Nieuwsbrieven,  worden digitaal verstuurd.  
Graag uw juiste mailadressen doorgeven aan de administratie (juf Paula) of aan de 
leerkracht!. U kunt alle Nieuwsbrieven ook vinden op de website van school: 
www.deindischebuurtschool.nl 
 

 

http://www.oktamsterdam.nl/
http://www.oktamsterdam.nl/
https://oktamsterdam.nl/chat/
https://oktamsterdam.nl/zoek-op-team/
https://oktamsterdam.nl/zoek-op-school/
https://www.youtube.com/watch?v=aM92PJzyc8I
http://www.amsterdam.nl/pakjekans
http://www.amsterdam.nl/pakjekans
http://www.deindischebuurtschool.nl/


 

Klasbord  
 

Klasbord is een communicatiemiddel tussen u, de leerkracht en de groep van uw 
kind.  
Via deze app kunt u berichten, foto’s , video’s  en oproepen ontvangen. 
Graag aanmelden via de code die u van de leerkracht hebt ontvangen. 
 

 
 

 

Koken en moestuinieren op De Indische Buurt School  
 

Sinds dit schooljaar hebben de groepen 3 en 4 (één keer in de drie weken) op 
donderdag ‘projectdag’.  
Op deze projectdag wordt de klas in een ochtend- en een middaggroep opgedeeld. 
We starten in de moestuin op het dakterras en oogsten tomaten, pompoenen, bietjes 
of prei en nog veel meer. Daarna gaan we aan de slag in de mooie nieuwe 
professionele keuken. Gedurende de hele dag staan gezond en gevarieerd eten en 
voedseleducatie centraal, naast andere onderdelen van het basisschool curriculum: 
meten en wegen, woordenschat, biologie, aardrijkskunde, cultuur(geschiedenis).  
De kinderen zijn erg enthousiast en het is mooi om te zien hoe zij vaardigheden 
willen leren om (een deel van) een maaltijd te kunnen bereiden. 
Ook het samenwerken en delen, het gebruik van zintuigen, de 
smaakbevordering,  warenkennis en het oefenen van de fijne motoriek zijn 
belangrijke doelen. 
Aan het eind van de dag eten we samen in de klas en bespreken we na wat we 
hebben geleerd. Tot nu toe een groot succes! 
 



 
 

 
 

Oproep van juf Ingeborg: Oude lakens gezocht! 
 

Beste ouders, 
 

Willen jullie in de kast kijken of jullie nog oude witte of egaal gekleurde lakens 
hebben? 

De kleuren wit, bruin, creme en groen zijn erg welkom bij juf Ingeborg in de 
speelzaal. Let op: We gaan erin knippen……..dus de lakens komen helaas niet 
terug! 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 


