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Bijlage Schoolgids  - schooljaar 2014 / 2015 

  

                     

                    
 

Flevoparkschool 

Soembawastraat 61   1095VX Amsterdam        

Postbus 92105           1090AC Amsterdam     

t       0206942591                    

e      directie@flevoparkschool.nl           

www.flevoparkschool.nl 

 

Bestuur: Stichting Samen tussen Amstel en IJ 

Cruqiusweg 68-70 

1019 AH Amsterdam 

tel. 020 -7163460 

website:  www.samentussenamstelenij.nl 
 

 

Management: 

Directeur 

Francien van Uden 

 

Leerteamleiders: 

Dayenne Schurman OB, Petra van Soest MB,   

 

Management assistent:  

Sharmila Arjoon 

 

Onderbouw (groepen 1/2) 

Leerteamleider en VVE coördinator: Dayenne Schurman 

Intern begeleider: Saskia Uithof (ma-di-woe-do) 

1/ 2 A Lieske Dofferhoff  (ma t/m vrijdag) 

1 /2 B  Dayenne Schurman (ma,di,woe) en  Fatima Albarday(do, vrij) startende 

leerkracht. 

1 /2 C  Marieke Bouwman (ma t /m vrijdag) 

 

Extra begeleiding:  

Haydee Jensen onderwijsassistent 

Marijke Boon leerkracht    

 

mailto:directie@flevoparkschool.nl
http://www.flevoparkschool.nl/
http://www.samentussenamstelenij.nl/
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Middenbouw (groepen 3-4-5) 

Leerteamleider: Petra van Soest 

Intern begeleider: Monique Koestal (di-do) 

3 A Monique  Koestal  (ma, vrij) en Ria van Ormondt (di,wo,do) 

3 B Lisette Christis (ma,di,do,vrij) en Monique Koestal (wo)   

4 A Petra van Soest  (di,vrij) en Marjo van Tiggelen (ma,wo,do) 

4B Nicoline Basaran (ma,di, woe, do,vrij)  ) en Marjo van Tiggelen (di om de week) 

5  Choumissa Elkanfoudi (ma,di,woe )en Manon de Veer (woe, don, vrij)  

 

Extra begeleiding: 

Assia Ameziane 

 

Bovenbouw (groepen 6-7-8) 

Intern begeleider: Saskia Uithof (ma-di-woe-do) 

6A Marlon Kisoor (ma, di, do,vrij) en Anastasia Letnom (woe)  

6B Rachma el Kouaa (ma t/ m vrij)  

7A Astrid Fenno (ma t/m do) en Anastasia Letnom (vrij) 

7 B Ria van Dorpel (ma t /m vrij) 

8A Chahida Makhloufi (wo, do, vrij)  en Orpha Nunes (ma, di) 

8B  Robin Regelink (ma, woe,do,vrij) en Chahida Makhoufi (di) 

 

Extra begeleiding: 

Anastasia Letnom (ma, di, do) , Orpha Nunes (do), 

 Nurcan Turk (afwezig door ziekte) 

 

Specialisten: 

Bewegingsonderwijs / MRT  
Thea Weel en El Hassan Ghanim  

 

Orthopedagoog:  
Betty de Boer 

 
Rekencoördinator  
Ria van Dorpel 

 

Taalcoördinator 
Manon de Veer 

 

Beeldende vorming en cultuurcoördinator 
Agnes Roelofse 

 

Huismeester/conciërge 
Marcel Coronel, Ben Smit en Dick Prinsen  
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Oudercontactmedewerker 
Miriam Bouali 

 

Plusklas 

Robin Regelink  en Ria van Ormondt 

 

School maatschappelijk werk 

Kim van den Akker (do ochtend tel 0620258942)  

 

Vakantieschool Taal 

Ria van Dorpel en Rachma el Kouaa 

 

Vertrouwenspersonen 

Saskia Uithof en Betty de Boer 

 

Medezeggenschapsraad (MR): 
De MR bestaat uit 6 leden: drie ouders en drie personeelsleden.  

Voor de oudergeleding zijn op dit moment (augustus 2014) twee vacatures . De 

vertegenwoordiger namens de ouders is Jan Hoek (voorzitter). De personeelsgeleding 

wordt vertegenwoordigd door: Marieke Bouwman en Lieske Dofferhof,op dit moment is 

ook daar één  vacature. 

 

De MR is te bereiken via bovenstaande ouders of via de leerkrachten of via het e-

mailadres : omdehoek@gmail.com of tel.  06 51464903 (Jan Hoek). 

 
Ouderraad (OR): 
De OR helpt ons bij de organisatie van verschillende activiteiten op school en int en 

beheert de ouderbijdrage.  Deelnemers aan de ouderraad: Mirry Dijkstra,  Ayfer 

Bayram,  Nelja Bachari en Helga Toby.  

Vanuit school is Marijke Boon contactpersoon voor de ouderraad. 

 
Schooltijden 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag   8.30 - 12.00 en 13.15 - 15.15 uur 

woensdag                                                  8.30 - 12.00 uur (voor alle groepen) 

De deur gaat ’s ochtends open om 8.20 uur en ’s middags om 13.05 uur.  

mailto:omdehoek@gmail.com
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Ouderbijdrage (activiteitenbijdrage) 
Wij vragen alle ouders om een ouderbijdrage c.q. een activiteitenbijdrage. Van dit geld 

worden activiteiten betaald die niet door het ministerie worden vergoed, zoals het 

sinterklaasfeest, het kerstfeest, het schoolfeest, lente/paasfeest, vervoer naar musea 

en het afscheid van groep 8. Wij vragen ouders dringend de bijdrage te betalen, zodat 

we alle activiteiten kunnen blijven organiseren.  

De ouderbijdrage is totaal per leerling € 50;  € 25 voor het schoolreisje en € 25 

activiteitenbijdrage en  voor dit schooljaar.  

De groepen 1 t/m 6 en groep 8  gaan één keer per schooljaar op schoolreis. De groepen 7 

gaan op schoolkamp. De kosten voor het schoolkamp bedragen  € 75. De schoolreisjes en 

het schoolkamp maken onderdeel uit van ons programma en we gaan ervan uit dat alle 

kinderen meegaan.  

 
 

Vakanties 
Voor alle scholen van de Stichting Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) zijn de 

vakanties als volgt vastgesteld: 

Herfstvakantie  13 oktober  t/m  19 oktober 

Kerstvakantie  22 december t/m 4 januari  

Voorjaarsvakantie  23 februari t/m 1 maart 

Paasvakantie  3 april t/m 6 april  

Meivakantie  27 april t/m  10 mei 

Hemelvaart  14 t/m 15 mei 

Pinksteren  25 mei 

Zomervakantie  6 juli t/m 16 augustus 

 
Vrije dagen voor alle groepen (studiedagen team) 
Maandag 18 augustus 
Dinsdag 23 september 
vrijdag 10 oktober 
maandag 5 januari 
donderdag 29 januari 
dinsdag 17 februari 
Vrijdag 3 juli 
 
Vrije middagen voor alle groepen:  
Vrijdagmiddag       5 december 

Donderdagmiddag 18 december  (N.B.  kerstdiner) 

vrijdagmiddag       19 december 

donderdagmiddag  2 april 
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Gymnastiek 
De lessen voor de groepen 1 en 2 worden gegeven in onze eigen speelzaal. De groepen 

3,4  en 5 hebben les in de gymzaal van de Valentijnschool. De overige gymlessen vinden 

plaats in de gymzaal aan de Balistraat of de Bankastraat.  

 

Zwemles groepen 5 
De leerlingen van de groepen 5 gaan op vrijdagmiddag zwemmen  in het sportfondsenbad 

Oost. Ze vertrekken met de bus om 13.15  uur en zijn om ongeveer  15.00 uur weer terug 

bij school.  

 

Tussenschoolse opvang  (overblijven)  
Leerlingen kunnen gebruik maken van de tussenschoolse opvang (overblijf) tijdens de 

middagpauze. Er zijn abonnementen voor vaste dagen en strippenkaarten (vijf maal of 10 

maal) verkrijgbaar. Het overblijven kost € 2,00 per dag.  

Het overblijven wordt begeleid door vrijwilligers. Aanmelden voor het overblijven kan 

via het aanmeldformulier. Deze zijn af te halen bij de administratie van de school.  

 

Afspraken over gezonde tussendoortjes en traktaties 
 Als je jarig bent mag je trakteren. De afspraak is dat traktaties klein zijn en 

gezond. In alle groepen en in de ouderkamer ligt een map met ideeën over 

gezonde traktaties. 

Ook de leerkrachten moeten aan hun gewicht denken. Voor de leerkrachten graag 

dezelfde gezonde traktatie als voor de kinderen of geen traktatie. De kinderen 

mogen ook zonder traktatie  de klassen rond. 

 Pauzehapje 
De Flevoparkschool doet mee met het ‘JumpIn’  beleid van de gemeente 

Amsterdam. Bij ons op school zijn alleen ‘gezonde’ tussendoortjes toegestaan. Als  

pauzehapje in de ochtend bij voorkeur fruit en wat drinken betreft  mogen de 

kinderen op school alleen water drinken. 

 
Voorschool 
In het gebouw van de van de Flevoparkschool is  de voorschool / peuterspeelzaal ‘Aladin’ 

gevestigd.  In het gebouw aan het Javaplantsoen zijn nog 2 voorschoolgroepen gevestigd  

 ‘Cinta Anak ‘ en ‘Bulan’. Kinderen kunnen vanaf 2,5 jaar naar de voorschool. Meer 

informatie vindt u op de website van Partou (www.Partou.nl ). U kunt uw peuter 

rechtstreeks bij de voorschool inschrijven.   

 

Buitenschoolse opvang 
De Flevoparkschool heeft een samenwerkingsrelatie met ‘De Kolibrie’ en met ‘Moentje’ 

voor de naschoolse opvang.  Zij zijn respectievelijk gevestigd in de Balistraat en in de 

Javastraat.   

 

Zie voor de complete schoolgids: www.flevoparkschool.nl  

http://www.partou.nl/
http://www.flevoparkschool.nl/

