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Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 
 

Bij deze de nieuwsbrief van december 2019. 
 

Schoolnieuws 

 

Vanuit de directie 
Momenteel zitten wij als school midden in de decemberfeesten met het 
sinterklaasfeest en het kerstfeest in het nabije verschiet. Deze feesten worden 

mede mogelijk gemaakt door een enthousiaste oudercommissie en uw geldelijke 
ouderbijdrage. De decembermaand is juist ook een maand waarin wij terug 

kunnen kijken op het eerste deel van het schooljaar. Na een succesvolle 
Daltonvisitatie, waarover u in deze nieuwsbrief meer kunt lezen, mogen wij ook 
trots zijn op behaalde resultaten met onze leerlingen. Het lerarentekort in 

Nederland, en vooral ook in Amsterdam, is schrikbarend. Steeds meer scholen 
om ons heen zijn onderbezet en moeten groepen naar huis sturen. Wij prijzen 

ons gelukkig dat wij nog steeds met een voltallig enthousiast team alle groepen 
kunnen bezetten! 
 

Kerstactie - voedselbank 
Ook dit jaar doet onze school weer mee aan de kerstactie van de voedselbank. 

Verleden jaar zijn er ruim honderd dozen gevuld met houdbaar voedsel waar de 
voedselbank en niet in de laatste plaats de mensen die afhankelijk zijn van de 
voedselbank heel dankbaar voor zijn. Dit jaar proberen we weer een groot aantal 

dozen te vullen.  Vanaf vrijdag 6 december kunt u weer helpen! U kunt lang 
houdbaar voedsel (conserven, blikken, potten, pasta, koffie, thee e.d. ) inleveren 

tot en met woensdag 18 december 2019. 
Namens de voedselbank en de school alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage. 
 

Ruilkast 
Wist u dat wij op school een ruilkast hebben? 

Dit is een kast waar u als ouder/verzorger mooi, net en compleet speelgoed in 
kan zetten. Heeft u er iets ingezet? Dan kunt u iets kiezen van het speelgoed wat 
in de kast staat. De kast staat beneden in de gang. Als u binnenkomt, ziet u de 

kast recht voor u staan, naast de speelzaal. 
 

Sinterklaas 
Zoals vermeld in de informatiebrief, die u per mail heeft ontvangen op 29 

november, zal Sinterklaas op donderdag 5 december een bezoek brengen aan de 
Neptunus. De kinderen worden deze dag gewoon om 08.20 uur op school 
verwacht en de schooldag eindigt op de normale tijd om 14.00 uur. 
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Dalton visitatie 19 november 2019 
Op 19 november is er een visitatiedag geweest van de Nederlandse 
Daltonvereniging i.v.m. de licentieverlenging van het Daltononderwijs. Zes 

visiteurs zijn de hele dag op school geweest. Zij hebben lesbezoeken in de 
groepen gedaan en met ouders, leerlingen, team, schoolbestuur en directie 

gesproken. Met trots kunnen wij u laten weten dat de visitatiecommissie erg 
onder de indruk was van ons onderwijs en de licentie weer voor 5 jaar is 
verlengd.  

 
Enkele opmerkingen uit het visitatierapport over de Neptunus: 

   Er gebeurt veel op het gebied van samenwerken. Leerlingen werken samen 
met een schoudermaatje. Er wordt gebruik gemaakt van coöperatieve 
werkvormen. Dat zien we als we de groepen ingaan en wanneer leerlingen aan 

het werk zijn op de gang. Leerlingen hebben daarbij een duidelijk kader, o.a. 
door de ‘vergunning’ die ze moeten verdienen door zich goed te gedragen. De 

leerlingen weten heel goed op welke momenten ze moeten samenwerken en 
wanneer dit niet mag. 
   Er heerst een prettige sfeer in het team. Collega’s kunnen bij elkaar terecht. Er 

wordt collegiale consultatie ingezet voor de parallelgroepen. Er is duidelijk 
samenwerking zichtbaar tussen de parallelgroepen en binnen de bouw. De 

samenwerking kan nog verder verbreden d.m.v. collegiale consultatie die de 
bouwen overstijgt. 
   De aanbeveling was vijf jaar geleden om de toen nog betrekkelijk nieuwe 

kernwaarde reflectie inhoudelijk naar een hoger niveau te krijgen. Dat is o.i. 
goed gelukt. 
   Het gebouw wordt effectief gebruikt, de leerlingen mogen werken op de 
gangen en stil werken in de bibliotheek. 
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Nieuws uit de groepen 
_________________________________________________________ 
 

 

Sinterklaasmiddag 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Op woensdag 27 november hebben alle 

kinderen van de groepen 1,2 en 3 een 

leuke Sinterklaasmiddag gehad! Ieder kind 

heeft een ander onderdeel gekozen. Je 

kon kiezen voor: pepernoten bakken, 

strijkkralen, knutselen, cadeautjes 

inpakken, pietengym en schilderen. 

Kortom: de kinderen hebben genoten! 

Groetjes, 

De onderbouwjuffen 
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Groep 4a – Schoenen zetten 

Op woensdag 27 november mochten alle kinderen hun schoen zetten. Deze 
hebben wij eerst in de klas geknutseld. Wij hebben het liedje Sinterklaas 
Kapoentje en Sinterklaasje Bonne Bonne wel 10 keer gezongen. Nou ja het 

begon met schreeuwen, maar uiteindelijk hebben we ook heel mooi voor Sint en 
Piet gezongen. Vol goede hoop kwamen de kinderen de volgende ochtend de 

school binnen. Wij hebben tot 8.30 uur gewacht om de klas open te doen, want 
juf dacht dat ze héél véél hulp bij het opruimen nodig zou hebben. 
Oh oh oh wat was het een bende!!! Er stond een groot pak in het midden van de 

klas, maar daar stond groep 3 op. Al gauw kwamen de kinderen er achter dat zij 
en de juf allemaal gefopt waren door Malle Pietje. 

 
Er zaten geen cadeautjes in de schoenen, maar deze moesten ze zoeken. Eerst 
een woordzoeker maken en dan vormden de over gebleven letters een zin; Zoek 

op kantoor.  
 

Als echte sluippieten liepen de kinderen naar de kantoortjes van Meester Piet, juf 
Marga, Juf Annemieke, juf Dana, juf Larissa en juf Glaynes. Eindelijk vonden de 
kinderen daar een zak met cadeautjes!  

Snel terug naar de klas om deze cadeautjes uit te pakken. Oh wow een echte 
kneedgum! 
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Groep 4b – Spelling met Sint 
Op donderdag 28 november hebben de kinderen in groep 4b een hele actieve 

spellingles gehad. Op de 1e verdieping van de school hingen allemaal kaartjes 
met woorden die bij Sinterklaas horen. De kinderen moesten deze woorden 
zoeken, lezen en onthouden. Daarna moesten de kinderen terug naar de klas om 

een woord op te schrijven. Wie heeft alle woorden kunnen vinden? 
 

 

 
 

 

 

Bezoek IDFA groepen 6, 6/7, 7 en 8 

Op 21 november bezochten wij met de groepen 6, 6/7, 7 en 8 het Internationale 
Documentaire Festival te Amsterdam (IDFA). De groepen 6 en 7 gingen naar de 
documentaire ‘Beppie’ van Teun van der Keuken. Beppie was in 1965 ongeveer 

net zo oud als de leerlingen (10 jaar) en woonde bij het Frederiksplein. Haar 
dagelijks leven werd gefilmd en het is ontwapend hoe leuk en open Beppie 

vertelt over haar leven. De kinderen kregen een goed beeld van hoe het leven er 
50 jaar geleden in Amsterdam uit zag. Grote verschillen natuurlijk in gewoonten 
en technologie, maar ook overeenkomsten zoals de humor, de renspelletjes en 

de emoties van alledag. Grote verrassing was dat Beppie zelf in de zaal zat en 
vragen van de kinderen kon beantwoorden. Het heen en weer reizen naar het 

Rembrandtplein (wat een drukte in de stad!) en het bezoek aan het chique 
Tuschinski (wat een luxe in de zaal!) maakten de dag compleet. En natuurlijk: 

hulde voor alle ouders die als begeleiders meegingen. 

De documentaire is voor iedereen te bekijken op Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=F6uTALh3O0U&list=PLTN602fZQ9a3XlhS7fs

eST0s6fh48-nUf   

https://www.youtube.com/watch?v=F6uTALh3O0U&list=PLTN602fZQ9a3XlhS7fseST0s6fh48-nUf
https://www.youtube.com/watch?v=F6uTALh3O0U&list=PLTN602fZQ9a3XlhS7fseST0s6fh48-nUf
https://www.youtube.com/watch?v=F6uTALh3O0U&list=PLTN602fZQ9a3XlhS7fseST0s6fh48-nUf
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De Maker-Maandag-Middag gaat op 6 januari 2020 weer van start.  

 
Voor wie?  

• Leerlingen (allemaal, maximaal 20 per middag) zijn van harte welkom, 
maar schrijf je twee weken van tevoren in. Alle leerlingen vanaf groep 4 
zijn van harte welkom! Op de Makermaandagmiddag maak je iets, zelf 

bedacht, een eigen idee, een eigen project! Creatieve makers met 
inventieve oplossingen krijgen hier alle ruimte.  

• Ouders mogen ook mee en zelf maken, onderzoeken en ontwerpen. 
Hiermee hopen we ook expertise van ouders de school binnen te halen. 
Ouders die samen met hun kind komen werken in de Makerklas kunnen 

gewoon aan komen waaien, inschrijven is dan niet nodig.  
• Leerkrachten willen graag samen mooie lessen ontwikkelen en zelf leren. 

Tijdens de maker-middag maken we hier tijd voor. Er zijn altijd twee 
leerkrachten met eigen projecten bezig maar die kun je ook vragen om 

even te helpen.  
 

Inschrijven kan via www.natuurentechniek.nl/makerklas 
 

http://www.natuurentechniek.nl/makerklas
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Vanaf groep 4 krijgen alle ouders twee weken van tevoren een mailtje met een 

linkje waarmee leerlingen zich inschrijven via Excel. Zo weet iedereen wie er nog 
op school is na schooltijd tussen 14.00- 16.00 uur. Via bovenstaande link vindt u 

ook meer informatie over de startbrief makerklas om een idee verder uit te 
werken en zo een en ander voor te bereiden. En over wat er allemaal al gemaakt 
is in de Makerklas natuurlijk. 

 
Waar?  

Op de Neptunus boven in de twee WNT lokalen op de 3e verdieping. Vanaf april 
2020 ook in de daktuin.  
 

Wanneer?  
Op maandag 14.00-16.00 uur:  

6 januari 2020 
3 februari 2020 
2 maart 2020 

6 april 2020 
4 mei 2020 

15 juni 2020 
  
Elke eerste maand als de sirene gaat, denkt iedere Maker straks: 

'O ja! vanmiddag Maker-Maandag-Middag''.  
 

 
 

    UniKidz      

Wat is Steam nou precies? 
 

Steam is internationaal een bekende term, maar hier hebben nog niet veel 
mensen ervan gehoord. En daar wil UniKidz met SteamKidz graag verandering in 

brengen! Want Steam biedt eindeloze mogelijkheden en sluit perfect aan bij het 
profiel van de Neptunus, namelijk wetenschap, natuur en techniek. 
 

Steam is een afkorting en staat voor Science, Technology, Engineering, Arts & 
Mathematics. Al deze elementen komen samen in de SteamKidz lessen. De 

kinderen werken volgens het principe denken, doen en delen. Kinderen krijgen 
een challenge voorgeschoteld en samen gaan ze een plan maken (nadenken), 
een prototype bouwen (doen) en presenteren ze het eindresultaat (delen). Dit is 

niet alleen super leuk om te doen maar de kinderen worden op heel veel 
gebieden gestimuleerd en uitgedaagd!  

 



  

 

    

Nieuwsbrief 
December 2019 

Op 19 november zijn een aantal docenten van Neptunus bij UniKidz Haven op 

bezoek geweest in het grote Steam Lokaal om te kijken op welke manier Steam 
een mooie bijdrage kan leveren aan het onderwijs. We kijken uit naar een mooie 

samenwerking! 
 
Momenteel kunnen kinderen die naar de buitenschoolse opvang van UniKidz 

gaan al deelnemen aan de SteamKidz lessen. Meer informatie? Mail naar 
informatie@unikidz.nl 

 
 

    
  

 
  

 
 
 

 
Uk en Puk 

Binnen onze UniKidz VVE locaties werken we met de methode Uk en Puk, een 
officieel door de overheid erkend educatief programma. Puk is een goedlachse 
pop die het speelkameraadje is van de kinderen, de ‘Ukken’. In het programma 

staan actief bezig zijn, ontdekken en spel centraal.  
Meer informatie of aanmelden? Wij staan u graag te woord via 020-416 56 91 of 

stuur een bericht naar informatie@unikidz.nl.  
 

mailto:informatie@unikidz.nl
mailto:informatie@unikidz.nl
mailto:informatie@unikidz.nl


  

 

    

Nieuwsbrief 
December 2019 

 

Mededeling van de ouder- en kindadviseur – Marlijn van Duijn 
Jullie kunnen bij mij terecht voor alle vragen over opvoeden en 

opgroeien.  
Elke woensdagochtend heb ik een spreekuur van 8.15- 9.00 uur.  
Bij de aanvang van school sta ik in de hal. 

Of bel, app of mail mij m.vanduijn@oktamsterdam.nl / 06-45653013  
 

 
Positief Opvoeden: Tips en informatie voor ouders met TIENERS 
Denk je wel eens “mijn kind lijkt al wel een puber” of vind je het leuk om de 

nieuwste ideeën rondom opvoeding en tieners te lezen bekijk dan de 
onderstaande items. Elke titel is een link 

 

 10 tips voor elke ouder met een tiener  

￼  privacy versus controle strijd is niet het antwoord 

 
Mocht de bovenstaande links niet werken klik dan hier. 

Agenda 

• 5 december 2019:   Sinterklaasfeest 

• 6 december 2019:   Uitslaapochtend tot 10.30 uur 
• 19 december 2019:   Kerstviering 

• 21 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020: Kerstvakantie 

 
 

 
 

Voor vragen en/of opmerkingen; 
Administratie.Neptunus@amosonderwijs.nl 

 
Met vriendelijke groet,  
 

Het team van de Neptunus 

mailto:m.vanduijn@oktamsterdam.nl
https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/positief-opvoeden-nederland-tipkrant/editie-3-amsterdam-voor-ouders-met-tieners/?utm_source=positiefopvoeden&utm_medium=click-on-model-b&utm_campaign=tipkrant-editie-3-amsterdam#!/10-tips-voor-elke-ouder-met-een-tiener
https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/positief-opvoeden-nederland-tipkrant/editie-3-amsterdam-voor-ouders-met-tieners/?utm_source=positiefopvoeden&utm_medium=click-on-model-b&utm_campaign=tipkrant-editie-3-amsterdam#!/10-tips-voor-elke-ouder-met-een-tiener
https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/positief-opvoeden-nederland-tipkrant/editie-3-amsterdam-voor-ouders-met-tieners/?utm_source=positiefopvoeden&utm_medium=click-on-model-b&utm_campaign=tipkrant-editie-3-amsterdam#!/10-tips-voor-elke-ouder-met-een-tiener
https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/positief-opvoeden-nederland-tipkrant/editie-3-amsterdam-voor-ouders-met-tieners/?utm_source=positiefopvoeden&utm_medium=click-on-model-b&utm_campaign=tipkrant-editie-3-amsterdam#!/10-tips-voor-elke-ouder-met-een-tiener
https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/positief-opvoeden-nederland-tipkrant/editie-3-amsterdam-voor-ouders-met-tieners/?utm_source=positiefopvoeden&utm_medium=click-on-model-b&utm_campaign=tipkrant-editie-3-amsterdam#!/10-tips-voor-elke-ouder-met-een-tiener
https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/positief-opvoeden-nederland-tipkrant/editie-3-amsterdam-voor-ouders-met-tieners/?utm_source=positiefopvoeden&utm_medium=click-on-model-b&utm_campaign=tipkrant-editie-3-amsterdam#!/10-tips-voor-elke-ouder-met-een-tiener
https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/positief-opvoeden-nederland-tipkrant/editie-3-amsterdam-voor-ouders-met-tieners/?utm_source=positiefopvoeden&utm_medium=click-on-model-b&utm_campaign=tipkrant-editie-3-amsterdam#!/privacy-versus-controle-strijd-is-niet-het-antwoord
https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/positief-opvoeden-nederland-tipkrant/editie-3-amsterdam-voor-ouders-met-tieners/?utm_source=positiefopvoeden&utm_medium=click-on-model-b&utm_campaign=tipkrant-editie-3-amsterdam#!/privacy-versus-controle-strijd-is-niet-het-antwoord
https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/positief-opvoeden-nederland-tipkrant/editie-3-amsterdam-voor-ouders-met-tieners/?utm_source=positiefopvoeden&utm_medium=click-on-model-b&utm_campaign=tipkrant-editie-3-amsterdam#!/privacy-versus-controle-strijd-is-niet-het-antwoord
https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/positief-opvoeden-nederland-tipkrant/editie-3-amsterdam-voor-ouders-met-tieners/?utm_source=positiefopvoeden&utm_medium=click-on-model-b&utm_campaign=tipkrant-editie-3-amsterdam#!/privacy-versus-controle-strijd-is-niet-het-antwoord
https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/positief-opvoeden-nederland-tipkrant/editie-3-amsterdam-voor-ouders-met-tieners/?utm_source=positiefopvoeden&utm_medium=click-on-model-b&utm_campaign=tipkrant-editie-3-amsterdam
mailto:Administratie.Neptunus@amosonderwijs.nl
https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/positief-opvoeden-nederland-tipkrant/editie-3-amsterdam-voor-ouders-met-tieners/?utm_source=positiefopvoeden&utm_medium=click-on-model-b&utm_campaign=tipkrant-editie-3-amsterdam#!/10-tips-voor-elke-ouder-met-een-tiener
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