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Van de directie 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Een leven lang leren 
Niet alleen de leerlingen volgen lessen, maar ook 
de directie. Menno en ik hebben dinsdag en 
woensdag onze managementvaardigheden 
verder ontwikkeld op de gebied van 
leesonderwijs en personeelsbeleid. 
 
Op tijd 
We willen de kinderen zoveel mogelijk lesgeven. 
Daarbij hoort op tijd beginnen met de lessen.  
Niet alleen bij het wisselen maar ook bij de start 
van de school (‘s morgens en ’s middags). 
Hieronder (Engels onderzoek) kunt u zien wat uw 
kind mist bij het regelmatig te laat komen, maar 
andere kinderen ondervinden ook hinder als een 
leerling te laat in de klas komt. 
 

 
 
In het belang van uw kind en de andere 

leerlingen vraag ik u kom op tijd. De lessen 

starten om 8.30 uur en 13.00 uur. 

Afscheid  

Dertien is voor vele mensen een ongeluksgetal 

maar voor mij heeft dat nooit zo gevoeld. 13 jaar 

geleden had ik net een half jaar stage gelopen bij 

juf Corry en juf Razia in de klas en dat was mij zo 

goed bevallen dat ik besloot mijn Lio-stage hier te 

doen. 

 
In juni nog meedenken over de onderwijsplannen 
van de Nellestein. 
 
Mijn eigen kinderjaren zat ik op de Theo 
Thijssenschool midden in de Jordaan en dat was 
ook een basisschool die veel Daltoninvloeden 
kende dus Daltononderwijs paste mij goed. Na 
mijn Lio kreeg ik hier een baan aangeboden en 
heb ik hier 13 jaar met veel plezier gewerkt. De 
fijne collega’s en enthousiaste leerlingen 
vormden een veeleisende  maar ook voldoening 
gevende omgeving.  
 
De afgelopen 4 jaar heb ik mijn werkzaamheden 
uitgebreid door opleider te worden. Het opleiden 
van goeie nieuwe leerkrachten vind ik erg leuk en 
is nu belangrijker dan ooit daar voren. We 
hebben nu en de komende jaren dringend 
nieuwe leerkrachten nodig om het tekort op te 
vangen en er voor te zorgen dat alle kinderen in 
Nederland, maar de kinderen in Zuidoost in het 
bijzonder, goed onderwijs kunnen blijven krijgen. 
Na 13 jaar voor de klas is het voor mij tijd voor 
iets nieuws en ga ik mij volledig richten op het 
opleiden en coachen van toekomstige 
leerkrachten in Zuidoost. Ik zal in mijn nieuwe rol 
gelukkig nog regelmatig op de Nellestein te zien 
zijn maar wel veel minder als de afgelopen 13 
jaar. 
 
 Ik bedank graag iedereen met wie ik gewerkt heb 
en alle ouders en leerlingen waar ik mee te 
maken heb gehad. Het waren 13 mooie jaren en 
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wie weet zien we elkaar nog op of rond de 
school!  Meester Valentijn 
 
Kinderboekenweek en Artis 
Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. 
Het thema is Gi-Gagroen met aandacht voor de 
natuur, de dieren en duurzaamheid. We starten 
dit jaar de Kinderboekenweek om 8.30 uur met 
een dansje op het schoolplein en een bezoek aan 
Artis.     
 
Hieronder kunt u het programma vinden: 
 
Groepen 1 t/m 8 
8.30 – 8.45 uur met een dansje open we de 
Kinderboekenweek op het schoolplein. 
Hierbij ook de link om het dansje thuis te oefenen 
https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY  
 
Groepen 1 t/m 4 
Om 8.45 uur gaan de groepen 1 t/m 4 naar het 
Campanile Hotel (Loosdrechtdreef 3, 1108 AX 
Amsterdam-Zuidoost). Om 09:00 vertrekken daar 
de bussen naar Artis.  
Wilt u een lunchpakket meegeven aan uw kind? 
Omstreeks 14:30 uur komen wij weer aan op de 
parkeerplaats van het Campanile Hotel. 
 
Groepen  5 t/m 8 
De groepen 5 t/m 8 gaan om 08.45 uur met het 
openbaar vervoer naar Artis.  
Indien uw kind een stadspas heeft wilt u deze dan 
meegeven.  
Wilt u een lunchpakket meegeven aan uw kind? 
De groepen komen rond 14.30 uur terug. 
 
In Artis gaan de leerlingen een speurtocht doen: 
Groep 1 en 2: Dierenspeurtocht 
Groep 3 en 4 Dierenspeurtocht 
Groep 5 en 6: Recordhouders in de Natuur 
Groep 7 en 8: Water en Leven 
 
 
Vriendelijke groet, 
Jenny Horstink 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY

