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De start
De kop is eraf. De eerste twee weken van het
schooljaar zitten er weer op. De leerlingen,
juffen en meesters zijn al aardig aan elkaar
gewend. Naast alle vertrouwde gezichten zijn er
ook nieuwe gezichten te zien in school. Zowel
leerlingen en ouders als leerkrachten. Wij heten
ze allen van harte welkom op de
Timotheusschool.
Twee nieuwe collega’s hadden zich voor de
zomer al aan u voorgesteld: Juf Anita (1/2F) en
Juf Ilonka (1/2A). Onze andere nieuwe collega’s
zijn: Meester Wybe (tutoring op woensdag en
vrijdag), Juf Fatima (3C op dinsdag t/m vrijdag),
Juf Anneloes (4A, op maandag, donderdag en
vrijdag), Juf Leila (5C en tutoring op woensdag
en vrijdag) en met ingang van oktober start Juf
Sevda (8B op dinsdag en woensdag).
Algemene ouderavond
Maandag 11 september heeft de algemene
ouderavond plaatsgevonden. Wij willen als
eerste alle ouders die aanwezig waren
bedanken voor hun komst.
De avond bestond uit twee gedeelten;
een gedeelte waarbij de directeur vertelde over
de schoolontwikkeling en de schoolafspraken en
een gedeelte waarin de groepsleerkrachten
informatie hebben gegeven over het leerjaar.

Ook de juffen en meesters gaan meedoen in de
gezonde traktatie, zo geven zij het goede
voorbeeld aan de leerlingen. Mocht er nog een
verleidelijk doosje Merci of Celebrations mee
naar school komen, dan geven we deze mee
terug naar huis!
Intern contactpersoon
Zijn er dingen die u graag wilt bespreken, maar
wilt of kunt u dit niet met de leerkracht? Dan is
er de intern contactpersoon om u verder te
helpen. De taak van de intern contactpersoon is
niet uw problemen oplossen, maar helpen om
de juiste weg naar een oplossing te vinden.
De Timotheusschool heeft 2 intern
contactpersonen;
Juf Loes Balm (groep 3A)
Juf Agnes Versteeg (groep 5B).
Zij zullen zich aan u voorstellen in een aparte
brief. Hierin wordt ook vermeld hoe u contact
met hen op kan nemen.
Staking 5 oktober
Zoals u misschien wel gehoord heeft vindt er op
5 oktober een landelijke staking plaats. Het
merendeel van het team van de
Timotheusschool neemt daar aan deel. Voor de
overige teamleden wordt die dag een studiedag.
De school is op die dag gesloten; de leerlingen
zijn vrij.

Jump-in en traktatie
leerkrachten
Zoals u weet zijn wij een Jump-in school, dat
betekent extra aandacht voor bewegen en
gezonde voeding. De meeste traktaties voor de
leerlingen zijn inmiddels gezond, dat is heel fijn.
De traktaties die de leerkrachten krijgen zijn
vaak nog van de ongezonde variant.
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Kind en Motoriek
Inmiddels zijn de scholen weer begonnen. Ook
dit schooljaar zal er namens Kind en Motoriek
maandelijks een stukje over de motoriek in de
nieuwsbrief verschijnen. Dit kan inhoudelijke
informatie zijn, maar ook motorische
oefeningen- en tips voor thuis. Ook dit
schooljaar is er een kinderoefentherapeut van
Kind en Motoriek op de school van uw kind
aanwezig. De kinderoefentherapeut behandelt
kinderen met motorische problemen in zowel
de grove- als fijne motoriek. Op de
Timotheusschool is Stender Buchner de
Kinderoefentherapeut. Voor al uw vragen kunt
u bij hem terecht (aanwezig op dinsdag) of
mailen naar stender@kindenmotoriek.nl

Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek
en interessante speltips ontvangen? Like ons dan
op www.facebook.com/kindenmotoriek
Kennismakingsgesprekken
In de informatiegids staat een fout. Er staan
verschillende data vermeld. In het algemene
gedeelte staat nog 17 en 19 oktober en in de
kalender 3 en 5 oktober.
De kennismakingsgesprekken vinden plaats op
dinsdag 3 en woensdag 4 oktober. De
gesprekken op 5 oktober vervallen in verband
met de staking. U krijgt binnenkort een
uitnodiging

Zwangerschapsvervanging Janita van Bergen,
Ouder- en kind adviseur
Dinsdag aanstaande is voorlopig de laatste
werkdag van Janita op de Timotheusschool, zij
gaat met zwangerschapsverlof. Eind januari /
begin februari hoopt Janita weer haar
werkzaamheden op de Timotheusschool op te
pakken. Tot die tijd worden haar uren
overgenomen door Jilian Emanuels.
Er is een foutje geslopen in de contactgegevens
van Fatima Ouhris, onze tweede ouder- en kind
adviseur. Zij is bereikbaar via mail
f.ouhris@oktamsterdam.nl of
telefonisch 06-41419539
Ouderbijdrage en schoolreisje
Vorige week heeft u een brief ontvangen waarin
u wordt gevraagd de ouderbijdrage en de
kosten voor het schoolreisje uiterlijk 15 oktober
te betalen. We vinden het erg belangrijk dat
kinderen deelnemen aan de extra activiteiten en
meegaan op het schoolreisje!
Mocht het voor u lastig zijn om een groot
bedrag ineens te betalen, dan kunt u een
betalingsregeling afspreken. Dat kunt u tot
15 oktober doen. Op basis van de inkomsten en
afspraken, kunnen wij bepalen voor hoeveel
leerlingen we een plek kunnen reserveren voor
bijvoorbeeld het schoolreisje.
Belangrijke data
3 en 4 oktober
4 t/m 15 oktober
5 oktober

kennismakingsgesprekken
Kinderboekenweek
school gesloten i.v.m.
staking
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