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Agenda december 2020 

Do. 03-12: Start JINC digitale vaardigheden groep 6 
Do. 03-12: Eindgesprekken SoVa training 
Vr.  04-12: Sinterklaas. De kinderen zijn vrij om 12:00 uur. 
Do. 10-12: Theatervoorstelling Aladdin gr. 1/2 A en gr. 1/2B 
Vr.  11-12: Theatervoorstelling Aladdin gr. 4 en gr. 1/2 C 
Do. 17-12: Start JINC Taaltrip groep 5A 
Do. 17-12: Kerstviering, meer nieuws volgt! 
Vr. 18 -12: Vanaf 12.00 uur zijn de kinderen vrij: 

Start Kerstvakantie ( t/m 01-01-2021 

Welkom 

Deze maand weer een volle nieuwsbrief. 
Let op: We hebben hem in tweeën geknipt, deel A en deel B. 
U heeft 2 mails ontvangen. 



Nieuws van het Personeel: 

Vrijdag 18 december zal de laatste (halve) werkdag zijn van onze Intern Begeleider, 
meester Erik. Na 37 jaar te hebben gewerkt in het onderwijs gaat hij genieten van zijn 
welverdiende pensioen.  
Op donderdag 17 en vrijdag 18 december zullen we met de leerlingen en het team feestelijk 
afscheid nemen van meester Erik. Helaas is het vanwege Corona niet mogelijk om het 
afscheid met ouders erbij te vieren.  
Wanneer u hem nog een persoonlijke boodschap of andere attentie wilt meegeven, vragen 
wij  u deze mee te geven aan uw kind. 
Wij wensen meester Erik en zijn gezin heel veel geluk en gezondheid voor de toekomst! 

Intussen zijn we ook druk bezig geweest met het zoeken naar een nieuwe Intern 
Begeleider en in een vergevorderd stadium met één kandidaat. Hierover leest u binnenkort 
meer. 

Meester Martin is aan de beterende hand. Deze maand gaat hij beginnen met re-integreren 
(onvolledige dagen, met kleine groepjes kinderen) en langzamerhand zijn werkzaamheden 
uitbouwen totdat hij weer hele dagen de groep kan draaien. 
De verwachting is dat meester Martin in februari weer volledig hersteld zal zijn. Tot die tijd 
blijft juf Mariska in groep 5 A.  

Meester Rocco is nog ziek en hij zal voorlopig niet aanwezig kunnen zijn. Wij wensen hem 
veel beterschap. 

Juf Anja is afgelopen weekend bevallen van een zoontje, Eli Paul. Ook zusje Sofia is super 
trots op haar broertje! 
Wij wensen het gezin heel veel geluk en plezier samen.  

Meester Aad is weer aan de beterende hand en zal binnenkort weer vanuit huis zijn online 
lessen gaan verzorgen.  

Donderdag 3 december: Eindgesprekken Sova training 

De afgelopen weken hebben een aantal kinderen meegedaan aan de sociale 
vaardigheidstraining. Deze training is afgelopen week afgerond. De kinderen hebben bij de 
laatste bijeenkomst een mooi diploma ontvangen. Indien uw kind heeft deelgenomen aan 



deze training, krijgt u binnenkort een uitnodiging voor een eindgesprek. Op donderdag 3 
december vinden de eindgesprekken (online) plaats. 

Vrijdag 4 december: Sinterklaas 

Een bericht van de Sint: 

Lieve kinderen en ouders van de Indische Buurt School, 

Zoals bekend werkt Sinterklaas vooral vanuit huis dit jaar. Jullie zien iedere dag wat ik 
allemaal doe op het Sinterklaasjournaal. De Pieten zorgen goed voor de schoencadeaus en 
ondersteunen mij met van alles. Maar het echte werk moet ik natuurlijk zelf doen! 

Dit jaar zal ik een paar scholen bezoeken, maar zeker jullie fantastische, 109 jaar oude 
school! 

Ik weet dat de kinderen al flink aan het oefenen zijn met liedjes en dat de kinderen trucjes en 
toneelstukjes willen laten zien. Ik wil dat ook dit jaar niet missen! 

Daarom deze afspraak: ik kom op vrijdag 4 december naar de Indische Buurt School! Ik zal 
cadeaus meenemen en de groepen tussen 9 en 12 uur bezoeken. 

Daar ook ik tot een kwetsbare groep behoor zal er geen centrale viering plaatsvinden en 
kunnen de ouders helaas niet aanwezig zijn. Ik ga ervan uit dat de groepsleerkrachten foto’s 
van de ochtend maken en dit op Klasbord zullen plaatsen. 

Na zo’n vermoeiende ochtend voor Sint, Pieten en kinderen, zijn de kinderen vanaf 12.00 
uur vrij. 

Tot vrijdag. 

Sinterklaas. 



Donderdag 10 en vrijdag 11 december: Theatervoorstelling Aladdin 
Het verhaal: 

Aladdin droomt ervan om prins te zijn. Op een dag klopt er een vreemde man aan, die 
beweert zijn oom te zijn. Hij zegt zijn wens te kunnen vervullen: ‘Als je iets voor mij doet, dan 
maak ik van jou prins Aladdin.’ 

Hij neemt Aladdin mee op een vliegend tapijt naar een grot in de woestijn, op zoek naar de 
magische lamp. Dan komt de Djinn, de geest uit de lamp tevoorschijn. Hij laat Aladdin zien 
dat zijn oom de gemene tovenaar Djafar is, die wil trouwen met de prinses om zo de macht 
te grijpen. Samen smeden ze een plan om hem te stoppen. Lukt het Aladdin om Djafar 
tegen te houden en om prins te worden? 

Aladdin (4+) is een wondermooi sprookje uit duizend-en-een-nacht vol magie en 
humor, in een eigentijds jasje. De ritmische muziek en het kleurrijke decor met 
animatie en vol spannende verrassingen voert de toeschouwer mee naar een wereld 
van Oosterse steden, woestijnen en paleizen. 

Video you tube: https://youtu.be/QaQRvsrkTM4 

De voorstelling wordt gespeeld op het speellokaal van de locatie Bali voor de groepen 1 t/m 
4. Zie data boven.

https://youtu.be/QaQRvsrkTM4


Vanaf donderdag 3 december: JINC - Rabobank 

In samenwerking met JINC (www.jinc.nl) en Rabobank wordt de komende vier jaar een 
programma aangeboden aan onze kinderen van de groepen 5 t/m 8 in de sectoren: cultuur, 
voeding en financiën.  
Hieronder twee activiteiten uit het programma: Digitale vaardigheden en Taaltrip. 

Digitale vaardigheden 
De kinderen van groep 6 krijgen les van professionals en maken kennis met  21st Century 
Skills. Ze gaan aan de slag met de basis van het programmeren. De leerlingen leren te 
analyseren, algoritmes te ontdekken en problemen te ontleden. 

Taaltrip 
De kinderen uit groep 5 krijgen bezoek van  theater De Krakeling. Het doel is de 
woordenschat van kinderen te vergroten en hun blik op de wereld te verbreden. 

Expositie Het Buurt Atelier 2020 

Met veel kunstenaars van de Indische Buurt School 

Kom, nu de oba op het Javaplein weer open is, kijken naar de zachte viltschilderijen, 
keramiek op draad en letterkunst. 

Vanaf 6 november 2020 tot en met 15 januari 2021 kan je genieten van alle mooie 
kunstwerken, heerlijk om even bij weg te dromen of je zinnen te verzetten. 

Op facebook pagina https://www.facebook.com/HetBuurtAtelier kan je een impressie 
bekijken van onze workshops, de kunstwerken en de bezoeken van de kunstenaars. 

KIES training in Oost 

KIES biedt Kinderen In Een Scheiding de kans om in een veilige omgeving te vertellen over 
wat zij meemaken nu hun ouders uit elkaar zijn. KIES helpt kinderen om te leren kiezen voor 
henzelf, de scheiding is hen immers overkomen. KIES geeft kinderen een eigen ruimte en 
plek om in een veilige omgeving samen met andere kinderen stil te staan bij alles wat de 
scheiding met zich heeft meegebracht en wat ze misschien nog steeds meemaken. KIES is 
geen therapie, het is coaching van kinderen. Het maakt een kind sterker. Vaak hebben 
kinderen vragen, zorgen en wensen. Bij KIES kunnen kinderen ongestoord praten en 
vertellen, zonder rekening hoeven te houden met de gevoelens van hun ouders. Het 
(h)erkennen van gevoelens en soortgelijke ervaringen bij hun groepsgenoten sterkt kinderen.

http://www.jinc.nl/


Kort of lang geleden uit elkaar? Dit maakt niet uit, KIES is een laagdrempelige training voor 
alle kinderen die een scheiding van hun ouders meegemaakt hebben, of op dit moment 
meemaken. Na KIES hebben kinderen geleerd hun gedachten te verwoorden. Ze kunnen 
beter vertellen waar ze zich zorgen over maken of wat ze niet begrijpen. Kinderen en ouders 
kunnen hierdoor werken aan voor hen best haalbare mogelijkheden. 

Woensdag 13 januari  start de KIES training in Oost. Locatie: OKT Pontanusstraat 278. 
Aanvang: 15.30u-16.55u. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen deelnemen. Het zijn 6
wekelijkse bijeenkomsten. Maximaal 9 kinderen kunnen deelnemen aan KIES. Inschrijven 
kan tot uiterlijk 10 december a.s. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt uw kind(eren) 
digitaal inschrijven op kiesamsterdam.nl. Eveneens kunt u het deelnameformulier opvragen 
bij de Ouder- en kindadviseur van uw school. Voor inhoudelijke vragen kunt u zich richten tot 
KIES-coach Saskia Klein (info@kiesamsterdam.nl). Het ondertekende deelnameformulier 
kunt u mailen naar bovenstaand mailadres. Op de website kiesamsterdam.nl is meer te 
lezen over KIES. Ook kunt u op de homepagina van onze website een kort filmpje bekijken 
waar kinderen vertellen over hun ervaringen van deelname aan KIES in Amsterdam.  

Tenslotte 

Wist u…….? 

- dat u via facebook van de school (De Indische Buurt School) berichten, foto’s en
filmpjes van school kunt zien?

- dat u alle nieuwsbrieven kunt vinden op onze website :
www.deindischebuurtschool.nl

Alvast een fijne vakantie, gezellige feestdagen en een knallend nieuwjaar toegewenst 
van het het hele DIBS team!!  

We zien elkaar allemaal 
weer op maandag 4  januari 2021! 
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