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Meivakantie 

Let op! In de infogids (jaarkalender) in het 
deel van de kalender waar de activiteiten 
staan, is maar 1 week meivakantie 
opgenomen. Er zijn 2 weken meivakantie; 
maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022. 
 

Avond4daagse 

Na twee coronajaren is het eindelijk weer 

zover: de Avond4daagse trekt weer door 

Amsterdam-West. De Admiraal de 

Ruyterschool wil weer met een grote 

delegatie meedoen aan de Avond4daagse! 

Deze valt dit jaar op 16, 17, 18 en 19 mei 

2022. U kunt zich nog inschrijven via 

onderstaande link of ter plekke 

vrijdagochtend 8 april bij het buurtbakkie 

in de ochtend voor schooltijd. Deelname is 

€ 5,- per deelnemer (dit is voor 

inschrijven, medaille en voor iets lekkers 

tijdens het lopen). 

https://inschrijven-
online.be/form/admiraal-de-
ruyterschool/inschrijven-avond4daagse-
2022 
 
Cito eindtoets groep 8 
Op woensdag 20 en donderdag 21 april 
heeft groep 8 de Cito eindtoets. We 
wensen de kinderen van groep 8 heel veel 
succes! 
 
Pasen 
Na twee jaar kunnen we dan eindelijk 
weer het paasfeest vieren zoals we willen. 
Dat betekent op woensdag 13 april een 
gezellig paasontbijt in de klassen, een 

gezamenlijke paasviering en eieren 
zoeken! Hoe ziet dat er ongeveer uit?  
  
Paasontbijt  
We starten de dag traditiegetrouw met 
een paasontbijt. Wij, als school, regelen 
dat ontbijt (brood, beleg, fruit, drinken). 
Op dinsdag 12 april krijgen de 
klassenouders eieren mee om thuis te 
koken. Zo heeft ieder kind ook bij het 
ontbijtje een gekookt eitje.  
  
Paasviering  
Dit jaar weer een gezamenlijke viering in 
de speelzaal. De verschillende bouwen 
komen samen om het paasverhaal te 
horen en om liedjes te zingen. 
  
Eieren zoeken  
Alle groepen doen dit jaar mee met 
paaseieren zoeken. Tijdens de 
buitenspeeltijd op het plein zoeken alle 
kinderen naar paaseieren. 
  
Hierna start een lang weekend voor de 
kinderen. Donderdag 14 april een 
studiedag, vrijdag 15 april Goede Vrijdag 
en maandag 18 april Tweede Paasdag. Op 
dinsdag 19 april zien we alle leerlingen 
dan weer in de klas! 
 
Koningsspelen 
Vrijdag 22 april zullen weer de 
Koningsspelen georganiseerd worden. 
Groep 1-4 gaat onder begeleiding van 
leerlingen uit groep 7 en 8 in de ochtend 
spelletjes spelen in de school en op het 
schoolplein. Groep 5-8 speelt 's middags 
een trefbaltoernooi. Het zou leuk zijn als 
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de kinderen die dag in het oranje gekleed 
naar school komen. We maken er een 
gezellige dag van!   
 
Bericht van meester Randy (de conciërge) 
De bak met gevonden voorwerpen (bij de 
hoofdingang) puilt uit. Ik verzoek jullie 
allen, mocht jullie kind iets kwijt zijn, er 
nog doorheen te gaan. Ruim een week na 
het verschijnen van deze nieuwsbrief 
doneer ik de inhoud aan een goed doel. 
 
Schoolstraat 
Met hier en daar een dag uitval, 
bijvoorbeeld in de periode dat veel 
groepen in quarantaine moesten, staan er 
elke schooldag vrijwilligers klaar om de 
straat af te sluiten op het moment dat de 
kinderen worden opgehaald van school. 
Fantastisch dat dit zo goed verloopt! Wel 
een vriendelijk verzoek aan ouders die 
met de auto komen; wilt u svp niet te 
dichtbij de wegafsluiting uw auto 
parkeren. Dit zorgt voor onveilige situaties 
en verspeelt wellicht de goodwill van onze 
buren. Daarnaast moet de opgang naast 
de containers voor de school vrij blijven 
voor, indien nodig, hulpverleners die de 
stoep op moeten. 
 
Stepjesbeleid 
De gang en het schoolplein staan vol met 
stepjes en fietsen van kinderen. Stepjes en 
fietsen moeten voor de school op slot 
gezet worden en mogen niet meer op de 
gang of op het schoolplein in de 
fietsenstalling gezet worden. Het zorgt 
namelijk voor gevaarlijke situaties in de 

gangen en ruimtegebrek in de 
fietsenstalling. 
 
Uitjes in de afgelopen weken 
De groepen 4 en 5 zijn naar Nemo 
geweest. Het lab, de kettingreactie, de 
ballensorteermachine en de bellenblaas 
waren favoriet. De kinderen en 
begeleiders hebben genoten van een 
gezellige dag! 
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De groepen 1/2, 2/3 en 3 zijn naar de 
Slatuinen geweest. Ze hebben veel kikkers 
gespot en hebben les gehad over de 
natuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Groep 6 en 7 zijn naar het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden geweest. Ze 
hebben daar een rondleiding gehad over 
de Romeinen en passend bij het thema 
Egyptenaren hebben we uitleg gehad over 
mummies en hebben we er meerdere van 
dichtbij mogen bekijken. 
 

Komende thema’s 
Na de meivakantie beginnen we allemaal 
weer met een nieuw thema. Groep 1/2, 
2/3 en 3 gaan in de weer met het thema 
Dieren. Groep 4 en 5 duiken de 
geschiedenis in over De eerste mens. 
Groep 6, 7 en 8 gaan terug in de tijd naar 
de Middeleeuwen. 
 
Nationaal programma onderwijs (NPO) 
Eind vorig schooljaar heeft onze school, 
met instemming van de 
medezeggenschapsraad (MR), een plan 
ingediend om subsidie te ontvangen voor 
extra ondersteuning ten behoeve voor alle 
kinderen van onze school. De extra 
subsidie is gegeven vanwege de 
achterstanden die de kinderen mogelijk 
hebben opgelopen door alle uitval in de 
lockdown- en quarantaineperiodes door 
Corona. We hebben de focus gelegd op 
duurzame ontwikkeling, zodat deze 
subsidie, waarvan we toen nog dachten 
voor twee jaar verleend, ook op de 
langere termijn iets betekent voor de 
school. In grote lijnen hebben we toen 
twee thema’s beschreven, zoveel mogelijk 
aansluitend bij al bestaande 
ontwikkelingen:  
- Inzet op leerling niveau: remedial 
teaching, peertutoring, verrijking, 
speltherapie, logopedie/taal, executieve 
functies;  
- Leerkrachtniveau: professionalisering op 
de gebieden differentiatie, rekenen, 
taakspel, peertutoring, executieve functies 
en verrijking.    
We hebben het plan laatst besproken op 
de MR-vergadering. We lopen goed op 
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schema en hebben gemerkt dat we met 
de thema's zoals hierboven aangegeven 
een goede keuze hebben gemaakt. Eind 
van dit schooljaar moet de MR opnieuw 
met het plan instemmen. Inmiddels weten 
we dat er vanuit het Rijk voor 2 jaar extra 
geld is gekomen. Voor ouders die meer 
willen weten ligt het plan ter inzage bij 
Cobie Witting. 
(c.witting@askoscholen.nl Cobie is 
aanwezig op maandag, woensdag en 
donderdag). 
 
Update Corona en griep 

Hoewel het lijkt alsof Corona voor het 

grootste deel achter ons ligt, hebben we 

toch nog te maken met besmettingen. 

Naast dat u hiermee te maken krijgt in uw 

gezin en hiervoor dan weer in quarantaine 

moet, zijn er zo nu en dan ook 

leerkrachten besmet en moeten zij vijf 

dagen in quarantaine. Achter de schermen 

kijken wij dan hoe en of we deze 

leerkrachten op school kunnen vervangen. 

Lukt dit intern niet, dan vragen we of er 

iemand beschikbaar is uit de invalpool van 

de ASKO.  Helaas lukt dit ook niet altijd en 

afhankelijk van hoe ziek de leerkracht is, 

kan er dan afstandsonderwijs gegeven 

worden of een en ander worden 

klaargezet in de digitale leeromgeving. 

Daarnaast hebben we op dit moment ook 
te maken met collega's en kinderen die 
griep hebben. In één van onze groepen 
waren er afgelopen week 14 kinderen 
geveld door de griep! Enkele leerkrachten 
hebben ook griep en ook dan zoeken we 

naar oplossingen voor de groep waar zij 
lesgeven. Helaas lukt dit niet altijd en 
moeten we toch vragen, indien mogelijk, 
uw kind thuis te houden. We hebben er 
alle begrip voor dat dit vervelend is voor u 
als ouders/verzorgers. We proberen dit 
dan ook tot een minimum te beperken. 
Ook nu weer willen we u bedanken voor 
uw medewerking hierin!  
 

Nieuwkomers 
Van verschillende ouders hebben we de 
vraag gekregen of er op onze school ook 
aanmeldingen komen van kinderen die 
gevlucht zijn uit Oekraïne. We hebben 
inmiddels één aanmelding gekregen. In 
Amsterdam is het zo dat kinderen die 
ouder zijn dan 6 jaar en de Nederlandse 
taal niet spreken worden aangemeld bij 
een zogenaamde nieuwkomersklas; wij 
zijn dan stamschool voor deze leerling. Wij 
weten ook dan er inmiddels extra 
'nieuwkomers klassen' zijn ingericht waar 
ook Oekraïense leerkrachten lesgeven.  
 

Vertrek Anjella 
Anjella gaat Admiraal de Ruyterschool per 
1 mei 2022 verlaten. Zij heeft een nieuwe 
baan in het speciaal onderwijs gevonden. 
Het is voor haar een mooie kans om zich 
op een ander vlak verder te ontwikkelen 
en om dichter bij huis te werken. Heel veel 
succes, Anjella! 
  
Zij-instromers 
Maartje en Lotte zijn deze week gestart 
met hun werkervaringstraject op de 
Admiraal. De verwachting is dat zij als zij-
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instromers in het nieuwe schooljaar zullen 
starten. Maartje zal tot de zomervakantie 
meedraaien in groep 4 en Lotte zal tot de 
zomervakantie meedraaien in groep 2/3. 
Om de school te verkennen zullen zij 
allebei regelmatig een dag meelopen in 
een andere klas. 
 
Vakantierooster 

Donderdag 14 en 
vrijdag 15 april 

Kinderen vrij 

Maandag 18 april Tweede Paasdag 

Maandag 25 april 
t/m vrijdag 6 mei 

Meivakantie 

Donderdag 26 en 
vrijdag 27 mei 

Hemelvaart en dag 
na hemelvaart 

Vrijdag 15 juli Zomervakantie 
t/m 28 augustus 
2022 

 
Team Admiraal 
 


