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Nieuws van Anke
Beste ouders / verzorgers,
Het oudercafé op donderdag 16 november gaat niet door!
We nodigen u nu uit op donderdagavond 23 november omdat we de inhoud van de avond van groot belang
vinden om met u te delen. U kunt zich nog steeds aanmelden via aanmelden ouderavond.
Ik neem u graag mee in de reden waarom we hebben gekozen voor een andere datum voor het ouder café.
Er zijn drie aanmeldingen voor deze avond. Dat is een geringe opkomst om het voorzichtig te zeggen en ik vind
het zeker de moeite waard om met drie ouders in gesprek te gaan over ouderbetrokkenheid, MAAR er is deze
avond een heel belangrijke commissievergadering van de gemeenteraad Uithoorn, die zich buigt over het
voorstel om de Scheg te slopen en om een nieuwe sporthal met het Buurtnest en andere maatschappelijke
functies daarvoor in de plaats te bouwen.
Deze commissievergadering, “Leven” van de gemeenteraad Uithoorn op 16 november, heeft het punt op de
agenda : huisvesting gymnastiek, breedtesport en maatschappelijke functies in Zijdelwaard en Thamerdal.
Dit is voor onze school een heel belangrijk agendapunt.
Het college van B en W heeft een voorstel gedaan voor nieuwbouw van de Scheg.
Wij zijn blij met het voorstel van het college. Voor ons betekent dit een goede voorwaarde om onze school te
laten uitgroeien tot een Integraal Kind Centrum (IKC).
Ik heb hierover eerder met u gedeeld hoe we een start hebben gemaakt met de samenwerking met Solidoe en
Videt om dit te realiseren.
Een korte uitleg nogmaals over wat een Integraal Kind Centrum is:
Het is een voorziening voor kinderen van tenminste 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren,
spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. De omgeving
biedt een pakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. Het centrum biedt kinderen een
dagprogramma voor zolang als zij willen deelnemen.
Het voorstel biedt voor ons de mogelijkheid om onze wensen ten aanzien van de maatschappelijke functies in
het Integraal Kind Centrum zo goed mogelijk waar te maken.
Daarom gaan we heel graag inspreken bij de raadscommissie donderdagavond.
Want tijdens de bijeenkomsten van de commissies en de raad bestaat voor inwoners of belanghebbenden de
mogelijkheid in te spreken. En we gaan daar pleiten vóór het voorstel van nieuwbouw van de Scheg.
Wat stelt het College van B en W voor aan de raad ?*
Uit het raadsvoorstel van College van B en W:
“Wij verzoeken u in te stemmen met ons voorstel voor Zijdelwaard om scenario 1c (nieuwbouw sporthal en
ruimten voor maatschappelijke functies op locatie van De Scheg) uit te werken. Op de locatie van De Scheg
wordt voldaan aan de inhoudelijke kaders die uw raad ons heeft meegegeven en die zeggen dat:
•
•
•

het gymnastiekonderwijs zoveel mogelijk binnen de eigen wijk moet plaatsvinden;
Voor de breedtesport de huidige omvang geaccommodeerd moet worden;
getracht moet worden in Europarei en Thamerdal de gymnastiekaccommodatie te combineren met
sociaal-maatschappelijke functies om zo een sociaal-maatschappelijke impuls te geven.
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Nieuwbouw van de sporthal met inbegrip van ruimtes voor de maatschappelijke functies uit het Buurtnest
biedt een unieke mogelijkheid om een gebouw te realiseren waarin al deze functies, waaronder ook het
gymnastiekonderwijs, worden samen gebracht. Door deze functies op één locatie te combineren ontstaan
namelijk niet alleen synergievoordelen maar de aanwezigheid van een sporthal is ook goed voor het bewegen
en de gezondheid van de bewoners van de wijk die bestaat uit kwetsbare doelgroepen die behoefte hebben
aan laagdrempelige toegang tot sportfaciliteiten. Zo komen er bijvoorbeeld bij de wekelijkse sportinstuif 60 tot
80 kinderen. Zo’n activiteit kan niet in een gymzaal worden gehouden. Tevens ontstaat er hierdoor een
perfecte plek voor activiteiten in en van de wijk.
Verder maakt nieuwbouw het mogelijk om het gebouw zodanig in te richten dat optimaal geprofiteerd kan
worden van de samenhang tussen de maatschappelijke partijen, als ook de mogelijkheid om de nadelen van
het huidige ontwerp, zoals de locatie van de entree, te corrigeren. Wij realiseren ons dat nieuwbouw een
grotere investering vergt maar wij zijn van mening dat het te behalen maatschappelijke effect ruimschoots
opweegt tegen de investering.
Alternatieven
De alternatieve scenario’s staan omschreven in de rapportages van BBN. Eén van de alternatieve scenario’s
willen we er hier uitlichten. Tijdens de behandeling van ons oorspronkelijke voorstel in de raadscommissie
Leven waren er namelijk raadsleden die mogelijkheden zagen om de sporthal te verplaatsen naar sportpark De
Randhoorn (scenario 2). Het verplaatsen van de sporthal naar sportpark de Randhoorn raden wij echter af. Dit
doet ons inziens grote afbreuk aan de zo gewenste sociaal-maatschappelijke impuls aan de wijk en de impuls
voor de breedtesport is miniem”
Tot zover een deel uit het voorstel van het College van B en W
De ouderbetrokkenheid , het onderwerp van het ouder café donderdagavond blijft voor ons een heel wezenlijk
punt om met elkaar over te delen.
Daarom vindt het ouder café nu op een ander moment plaats: donderdag 23 november a.s.

* Bijgaand de link waar de stukken in staan voor de commissie op 16 november, huisvesting gymnastiek,
breedtesport en maatschappelijke functies in Zijdelwaard en Thamerdal;
https://uithoorn.notubiz.nl/vergadering/470916/Commissie%20Leven%2016-11-2017

Gevonden en verloren voorwerpen
De tafel bij de ingang van de school met gevonden voorwerpen raakt steeds voller. Herkent u kleding of tassen
van uw kind op de onderstaande foto? Neemt u het morgen dan mee? Wat maandag a.s. niet opgehaald is ,
krijgt een andere bestemming.
We brengen deze kleding en tassen naar de kringloopwinkel of
naar het uitdeelpunt : love to share
Hartelijke groet,
Anke de Graaf

Pagina 2 van 4

De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Donderdag 16 november 14.30-15.15 uur
Weeksluiting
Donderdag 16 november 20.00-21.30 uur
Oudercafé : thema ouderbetrokkenheid
Vrijdag 17 november
Versieren Sint
Maandag 20 november 8.45-9.15 uur
Weekopening Sint
Dinsdag 21 november 14.30-16.00 uur
Ouder&kind adviseur
Donderdag 23 november
Continurooster (les tot 14:15, lunch op school)
Donderdag 23 november 20.00-21.30 uur
Oudercafé : thema ouderbetrokkenheid
Dinsdag 5 december
Sinterklaasviering
Woensdag 6 december
Lesvrij voor groep 1 t/m 4
Donderdag 7 december 14.30-16.00 uur
Ouder&kind adviseur
Vrijdag 8 december
Versieren kerst
Maandag 11 december 8.15-9.15
Weekopening kerst
Dinsdag 12 december
Schoolkeuzegesprekken groep 8
Donderdag 14 december
Schoolkeuzegesprekken groep 8
Dinsdag 19 december 14.30-16.00 uur
Ouder&kind adviseur
Woensdag 20 december
Matinee kerstvoorstelling (voor ouders)
Woensdag 20 december 17.00-19.00 uur
Kerstviering (kinderen en team)
Vrijdag 22 december
Studiedag => kinderen zijn vrij
Zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari
Kerstvakantie

Onderbouwnieuws
Sinterklaas
Vanaf maandag 20 november staat het onderwijs in de onderbouw weer in het teken van Sinterklaas. Voor dit
thema zijn we op zoek naar veel kleine doosjes en rollen inpakpapier, zodat onze kleuters weer naar hartenlust
kunnen inpakken. Namens de kinderen uit de onderbouw: alvast bedankt!
Herinnering kijkochtend onderbouw
Langs deze weg willen wij jullie herinneren aan onze kijkochtend op vrijdag
17 november van 8.45 – 9.30 uur.
De kinderen willen graag laten zien en horen wat ze allemaal hebben geleerd
over het thema “mijn lichaam”! Daarnaast krijgen we bezoek van een
verpleegkundige van de spoedeisende hulp. We starten om 8.45 uur in het
lokaal naast Buitelgans voor een presentatie. Daarna zullen de kinderen jullie
meenemen naar hun eigen groep om jullie rond te leiden.
We hopen jullie allen te mogen verwelkomen.
Groetjes het onderbouwteam
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Schoenmaatjes actie
Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen een A4-tje met informatie over de
Schoenmaatjes actie meegekregen. In de week van 20 tot en met 24 november
staan we tussen 8:30 en 8:45 u. met een tafel in de hal voor het inleveren van de
dozen! Morgen zullen op deze inlevertafel een stapel lege dozen staan die je kan
gebruiken voor de actie.
Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die
je bij een van de schoenmaatjes coördinatoren of Erik kan krijgen. Edukans vraagt
iedere deelnemer van Schoenmaatjes 6 euro voor de verzendkosten van de
schoenendoos. Hiervoor activeer je de barcode online en betaal je de
verzendkosten met Ideal. Nieuw dit jaar is een persoonlijk bericht van de
ontvanger, hiervoor betaal je € 0,50 extra, alle informatie hierover vind je in de folder.
Hierbij nog een link naar een mooi kort filmpje over de actie. We hopen dat we een flink aantal
schoenendozen zullen ophalen voor Edukans.
Namens de schoenmaatjes coördinatoren: Judy Kars, moeder van Akira (Tureluur)
Francisca den Otter, moeder van Madeleine (Konartel)
Volgend jaar stoppen wij ermee, we zoeken dus 2 ouders die dit van ons willen overnemen!!
Stuur een mailtje naar fdenotter@colabeach.nl als je vragen hebt!

De bibliotheek op school - nieuwsbrief
Bij dit info ontvang je de november nieuwsbrief van
de bibliotheek op school.

Ingezonden: Proeflessen schaatsen
De ijsbanen zijn weer open gegaan en dat betekent dat het schaatsseizoen is begonnen. Bij de Uithoornse
schaatsvereniging SV Amstelland kunnen alle kinderen terecht die willen leren schaatsen. Weet je niet of
schaatsen iets voor jou is? Geen probleem! Kinderen van 7 t/m 12 jaar kunnen gratis bij onze vereniging op
proef komen schaatsen op de Jaap Edenbaan in
Amsterdam. Dat doen we op de zaterdagen 9, 16 en 23
december a.s. Voor meer informatie over het tijdstip,
aanmelden etc. ga naar onze website
www.svamstelland.nl. Je moet je uiterlijk
1 december a.s. aanmelden.
Graag tot ziens op de ijsbaan!
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