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Personeel
Nieuwe intern begeleider op de Indische Buurt School, even voorstellen:
Het vertrouwde ib-gezicht van de IBS, meester Erik, is met welverdiend pensioen. Vanaf 1
januari 2021 neem ik zijn werkzaamheden over. Het is een vreemde tijd, geen kinderen in de
school, geen ouders om kennis mee te maken, veel collega’s thuis aan het werk. Ik hoop
met dit stukje een tipje van de sluier op te lichten: wie is de nieuwe ib-er van de Indische
Buurt School?
Wie ben ik?
Ik ben Rian Horvers, woon en werk al jaren in Amsterdam-Oost. In de loop van de jaren heb
ik als leerkracht, intern begeleider en locatieleider een ruime onderwijservaring opgebouwd,
die ik nu ga inzetten op de IBS.
Wat vind ik belangrijk?
Ik vind het heel belangrijk dat kinderen in de buurt waar ze wonen naar school kunnen gaan.
Naar een school waar ze zich veilig en gehoord voelen, in een voor hen bekende omgeving.
Zodat ze samen met hulp van ouders en leerkrachten het beste uit zichzelf kunnen halen en
gelukkig zijn.
Betekent dat dan dat kinderen alleen maar schoolse vakken moeten krijgen op een school?
De nadruk ligt volgens mij op een school bij de schoolse vakken. Maar het leven bestaat niet
alleen uit cijfers en letters, kinderen hebben nog veel te ontdekken op sportief, sociaal en
cultureel gebied. Dat hoort voor een stukje ook thuis bij een school.
Ik zou heel graag persoonlijk kennis willen maken, helaas mag dat nog niet. Wat wel altijd
kan, is per mail of telefonisch contact met mij opnemen wanneer u vragen hebt of wanneer

er onduidelijkheden zijn. Soms zal ik dat ook doen met u. Ik hoop op een open
samenwerking met ouders waarbij het belang van het kind voorop staat.

Meester Martin is weer beter en heeft groep 5A overgenomen van invaljuf Mariska.
Hij werkt weer vier dagen per week. Voor de vijfde dag hebben we nog geen vaste
bezetting, gelukkig wil meester Martin deze zelf bemannen totdat we iemand hebben
gevonden.
Juf Anja is per 1 maart weer terug op school. Zij gaat samen met invaljuf Marion
groep 5B doen. Welkom terug juf Anja!
Juf Paula van groep 1 /2 B is sinds januari ziek. Het is nog onduidelijk hoe lang zij
afwezig blijft.
Vanaf 1 maart zal invaljuf Gerda Wal (invalster) op maandag en dinsdag de groep
draaien. De woensdag- , donderdag- en vrijdagen zullen door juf Berta worden
verzorgd.
Juf Mariska is voorlopig afwezig. Zij heeft haar schouder gebroken en kan daarom
de komende tijd helaas niet werken.
Juf Martha is nog steeds ziek. Het is onduidelijk wanneer zij terug gaat komen.
Zij bedankt iedereen bij deze voor alle mooie kaarten en bloemen, deze hebben haar
goed gedaan.
Meester Rocco komt helaas niet meer terug op onze school.
Hij gaat op een andere school re-integreren en op zoek naar een nieuwe werkplek.
We wensen alle zieken veel beterschap toe!

Nieuws uit de groepen:
Groep 5 t/m 8
De muzieklessen van het Leerorkest worden vanaf woensdag 3 maart hervat.
Groep 6
Op woensdag 5 maart zal er iemand van Studio 52nd in de groep informatie komen
geven over de cursus toneelschrijven.

Kinderjury

Veel leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben de afgelopen maanden deelgenomen
aan De Kinderjury van De Indische Buurt School.
En wat hebben ze veel boeken gelezen en beoordeeld!
Deze maand maken we de top 3 van best beoordeelde boeken van De Indische
Buurt School bekend.

De Schoolschrijver

Dit schooljaar doen we weer mee aan het Schoolschrijver-traject. Hierbij brengen
kinderboekenschrijvers leesplezier en schrijfhonger op basisscholen.
Vanaf 5 maart zal onze nieuwe Schoolschrijver Aby Hartog gedurende 12 weken bij
ons op school komen.
Wekelijks bezoekt hij de groepen 3 en 4. Gedurende het traject krijgen ook alle
andere groepen een keer bezoek van Aby.

Via deze link zien jullie een filmpje waarin Aby Hartog zich voorstelt:
https://youtu.be/pAWooXOu1mc

GEZOCHT: Ouders met groene vingers!
Sinds ongeveer een jaar is er een mooie moestuin op het dakterras van de
Balistraat. Toen de eerste lockdown begon, hebben we samen met hovenier Leo (de
man van juf Marion) de oude aarde van de bloembakken op het dakterras op de
Balistraat vervangen door verse, vruchtbare aarde. Eerder had Leo al met de
kinderen een groot aantal planten en boompjes gesnoeid, waarbij de mooie
lavendel- en salie planten behouden bleven. Van het Natuur Milieu en
Educatiecentrum Amsterdam kregen we diverse groentenzaden en van de telers van
de Tasty Tom tomaten kregen we zaadjes van hoge kwaliteit. Het leverde een
geweldige tomatenoogst op en daarnaast oogstten we: radijsjes, tuinbonen,
kapucijners, prei, popmpoen, peentjes, snijbiet, spinazie etcetera. Op een gegeven
moment, toen de kinderen na de lockdown weer op school waren, telden zij maar
liefst 23 eetbare groenten en kruiden op het dakterras.
In de herfst zijn verschillende groenbemesters gezaaid en Leo ‘trakteerde’ ons op 30
emmers koeienmest. In principe heeft de Indische Buurtschool alles in huis om voor
de tweede keer een bloeiende moestuin te bewerkstelligen.
Nu zou ik heel graag een aantal enthousiaste ouders bij elkaar krijgen om de tuin
goed voor te bereiden op de lente, het is namelijk meer werk dan de kinderen en
ikzelf aankunnen en daarnaast is het leuk om eindelijk eens ouders te betrekken bij
de tuin! Vele handen maken licht werk. (Aangezien het dakterras erg groot is kunnen
we voldoende afstand van elkaar houden).
Hartelijke groet, Laura (groep 3A)

Externe vertrouwenspersoon van STAIJ stelt zich voor

Mijn naam is Evelien Brouwer. Ik ben vanaf heden de externe
vertrouwenspersoon voor jullie bestuur. Als vertrouwenspersoon
ben ik het aanspreekpunt voor ouders, medewerkers en leerlingen
die klachten hebben.
Ik zal met aandacht naar uw verhaal luisteren en meedenken over
de mogelijkheden om verandering in de ongewenste situatie te
krijgen. Ik heb een adviserende en ondersteunende rol. U kunt
zonder verwijzing en medeweten van anderen contact opnemen.
Het bestuur heeft een klachtenregeling, hier staat beschreven wat de procedures zijn
bij een klacht, ik kan u daar meer over vertellen.
Ik ben bereikbaar via telefoonnummer: 06-31631611 en per email via:
ebrouwer@hetabc.nl
U houdt zelf de regie maar ik denk mee.

Cursus Triple P Lifestyle
De cursus Triple P Lifestyle gaat op woensdag 31 maart weer van start!
De cursus is voor ouders met kinderen met overgewicht én voor alle ouders die
vragen hebben over voeding en bewegen in de opvoedsituatie. De cursus biedt

interventies op gedragsverandering op de lange termijn met als doel kinderen op
gezond gewicht te krijgen en te houden. Net als de andere interventies van Triple P
gaat deze cursus uit van de eigen kracht van ouders. De cursus helpt ouders hoe
het beste kan worden omgegaan met gewicht gerelateerd gedrag. Ouders leren o.a.
hoe zij met het gezin gezondere keuzes kunnen maken voor de maaltijden en hoe zij
hun kinderen kunnen aanmoedigen om meer te bewegen.
Zie de flyer in de bijlage, aanmelden kan via de mail of de website. Mocht je vragen
hebben over de cursus, laat het mij of Khadija dan gerust weten.

www.oktamsterdam.nl

