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Welkom bij de 4de 
schoolkrant

Dit is wel een heel bijzondere schoolkrant. Eigenlijk 
was hij al in februari klaar, maar toen was daar plots 
het Coronavirus. En opeens was de school dicht!

Een hele gekke tijd volgde, eerst met thuis onderwijs, 
toen half thuis, half op school. En de laatste paar 
weken nog even helemaal naar school. Aan het nummer 
uit februari hebben we foto’s toegevoegd van het 
thuisonderwijs. en Zo is deze schoolkrant eigenlijk 
een overzicht geworden van het hele jaar. 

Er zit echt van alles in het nummer. Kerst, Sinterklaas, 
thema’s tijd en leven op het land en in het water, maar 
ook klimaatactie, gedichten, interviews, Maarten’s 
grappige weetjes en nog véél meer!

Heel veel leesplezier en alvast een fijne zomervakantie!

Groetjes, 

Bindi, Maarten, Pom, Silas, Sabrin, Elisa, 

Lisa, Martijn, Coen en Saskia

WIST JE DAT ONZE SCHOOL ONGEVEER 270 LEERLINGEN HEEFT?
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WIST JE DAT DE SCHOOL NAAR EEN ZEEVAARDER IS VERNOEMD?





Gooi 

geen 

plastic op de grond of in de 

zee want plastic verteerd niet. Als je plastic in 

de zee gooit dan gaan bijna alle dieren die in de zee 

leven dat opeten. Uiteindelijk gaan ze dan dood! 

En de dieren die op het land leven gaan ook het 

plastic opeten en het is ook heel slecht voor de 

natuur en voor het milieu. 

WIST JE DAT ADMIRAAL DE RUYTER IN DE BAAI VAN SYRACUSE IS OMGEKOMEN?
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WIST JE DAT DE SCHOOL 96 JAAR BESTAAT? 





WIST JE DAT ADMIRAAL DE RUYTER IS GEBOREN OP 24 MAART 1607?





WIST JE DAT DE EERSTE DIRECTEUR IS DOODGESCHOTEN OP STRAAT?  



Sinterklaas heeft een piet. En die piet brengt met Ozosnel 
cadeautjes door de schoorsteen omdat Amirico met paarden 

pension is.  

De pakjespiet stond in het pietenhuis met een schoen vol wortels 
en pepernoten. En aan het einde van de dag was hij het zat en 
ging naar huis met de stoomtrein in plaats van de stoomboot.

Sinterklaas was met zijn pieten in Spanje en daar was hij de zak 
de mijter en de grote boek kwijt het zat gewoon onder alle pieten 
mutsen. En al die informatie hebben we van het sinterklaas 
journaal met Diewertje Blok.

De kinderen hadden een pieten pak aan en ze moesten een veilige 
plek voor de staf vinden. En daarom kregen ze een chocoladeletter 
en speculaas. En dat aten ze op voor de openhaard.

De roetveegpieten gingen naar de intocht toe. Toen keek 
sinterklaas in de spiegel en zag dat zijn baard te veel gegroeid 
was. Toen werd hij helemaal rood! En toen ging hij op een dak 
zitten en toen koelde hij af.

Sinterklaas verhaaltje
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WIST JE DAT ER 18 JUFFEN EN MEESTERS OP ONZE SCHOOL ZITTEN?





PLANNEN SCHOOLPLEIN

WIST JE DAT ALS JE EEN GOUDVIS IN EEN DONKERE KAMER OPSLUIT, HIJ DAN WIT WORDT?



STRAATFEES
T

OP 16 oktober hebben de ouderraad, 

ouders van de school, de school en 

organisaties uit de buurt een feest georganiseerd. 

Het schoolbuurtfeest.!

Na schooltijd hebben mensen uit de buurt,  

ouders, kinderen, meesters en juffen genoten 

van verschillende activiteiten en het vele lekkers. 

Het was hartstikke druk! Er zijn zelfgebakken 

taarten verkocht, er was verse homemade sushi, 

een milieuquiz, een clown, een springkussen, 

verkoop van tweedehands kleding, de AH- 

boodschappenveiling, een zangworkshop en nog 

veel meer. 

Voor alles werd een kleine bijdrage gevraagd 

en al het opgehaalde geld ging naar een goed 

doel, namelijk KiKa. KiKa staat voor kinderen 

kankervrij. Zij zamelen geld in zodat er onderzoek 

gedaan kan worden naar kinderkanker. Het doel 

is om de genezingskans te vergroten.!  Er is met 

onze actie meer dan  !1015,-  opgehaald!!

Wil jij ook een keer iets organiseren op of met 

school? Ga dan naar je meester of juf. Je kunt ook 

naar juf Saskia gaan of iemand van de ouderraad.!

De groeten!

      Enrico Kruydenhof

WIST JE DAT DE TOTALE LENGTE VAN JE BLOEDVATEN 100.000 KILOMETER IS?





WIST JE DAT DIEREN OOK HUMOR HEBBEN?
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WIST JE DAT DOLFIJNEN EN WALVISSEN MET ÉÉN OOG OPEN SLAPEN?





WIST JE DAT EEN KAT 32 SPIEREN IN EEN OOR HEEFT?
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WIST JE DAT EEN GIRAFFE NET ZO VEEL NEKWERVELS HEEFT ALS EEN MENS?
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z door Leon en Fenne ¢

De spinosaurusen
Is een dinosaurus 
Als eten
Kan die blaadjes vreten
Maar hij at niet alleen blaadjes maar ook dieren
En daarom kan hij in zijn buik een feestje vieren
Het dier leeft in het water en op het land
En zit met zijn tenen in het zand
Egypte is waar die leefde
Waar door de hele grond beefde!
Hij is een reptiel
Maar wij vinden geen fosiel     
 

WIST JE DAT EEN KROKODIL ZIJN TONG NIET KAN UITSTEKEN?





Hoe vind je het als je steeds nieuwe kinderen 
erbij krijgt in de klas en waarom?

Ik vind het heel erg leuk, ze zijn allemaal 
anders. Ik vind het leuk om te merken dat 
andere kinderen nieuwe kinderen helpen

Is het lastig om kinderen gerust te stellen 
 als ze verdrietig zijn?

Vaak komen andere kinderen met 
troostberen bij juf op schoot. Glaasje water. 
Het helpt als je lief tegen ze praat.

Spelen nieuwe kinderen vaak met  
oudere kinderen?

Meestal spelen de nieuwe kinderen met  
de jongste kinderen van de groep.

Vinden nieuwe kinderen het leuk op school?

Ja ik heb het idee dat ze het leuk vinden  
op school ze zeggen het en ik zie blije 
gezichten.

Vinden nieuwe kinderen het eng om jou 
te ontmoeten? 

Ja ze vinden het spannend, iemand leren 
kennen is altijd spannend. Ze kennen mij  
nog niet, maar vaak na het eerste 
wenmoment gaat het goed.
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WIST JE DAT EEN KAKKERLAK 9 DAGEN KAN LEVEN ZONDER HOOFD?





WIST JE DAT EEN SLAK 3 JAAR KAN SLAPEN?

Hoe vind je het om naar school te gaan en waarom?              

We hebben al een keer al de klas gekeken, 
 er waren gelukkig genoeg roze potloden. Ik vind 
spelen in de huis hoek heel leuk.

Denk je dat je lastige opdrachten krijgt?

Nee.

Ga je papa en mama missen als je op school bent?

Ja, maar ik heb ook vriendjes op school zoals Anne-
Lieve en Otis.

Hoe is de juf?

Lief, ze maakt niet veel grapjes.

Hoe denk je dat papa en mama het vinden? 

Weet ik niet.

Wat vind je het leukste op school?

Buitenspelen.

Ga je Zola missen thuis?

Heel erg natuurlijk, het is gezellig thuis met haar 
maar ik vind het leuk dat ze naar school mag.

Vind jij het spannend dat ze naar school gaat  
en waarom?

Nee hoor het is zo´n gezellige klas.

Wat ga je doen als zij op school is?

De krant lezen, ko!edrinken, ontbijt opeten, krant 
lezen, stofzuigen en naar de winkel en de krant 
lezen. 

Zola: “en daarna kom je mij ophalen.”
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Martijn Zola
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 Op welke sport zit je? 

Basketbal.

 Waarom ging je precies op basketbal?

Ik keek een filmpje over basketbal en vond 
het leuk.

Hoe moet je de basketbal precies vasthouden?

Een hand aan de zijkant en de andere  
in het midden.

 Wat gebeurt er als je de basketbal  verkeerd 
vasthoudt of verkeerd scoort?

Dan krijg je een strafpunt.

 Hoe heet jouw club en welke kleur(en) heeft jouw 
club?

BVA (Basketbal Vereneging Amsterdam)  
Blauw en wit.

 Waar is jouw club?

Van Hogendorpsstraat.

 Op welke dagen in de week train je en hoe laat?

Woensdag (16:30) Donderdag (18:00) Zaterdag 
(12:00).

 Hoe lang zit je al op basketbal?

2 jaar.

 Zou je eens van deze sport af willen?

Nee.

Waarom niet?

Het is een leuke sport.

Hoe vaak speel(de) je wedstrijden en hoe vaak 
heb je gescoord?  

11 keer, en ik heb ongeveer 4 keer gescoord  
bij een wedstrijd (ongeveer 44).

Hoe is het om te scoren?

Het is leuk om te scoren, ik voel me dan trots.

Zou je het leuk vinden als andere kinderen ook  
op deze sport gaan en waarom?

Ja omdat dan de sport populairder wordt  
in Nederland.
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WIST JE DAT GEEN NORMAAL NEDERLANDS WOORD OP 12 RIJMT?





341#- )+*!. 6

WIST JE DAT ER MINSTENS 9 MILJOEN MENSEN OP DE ZELFDE DAG JARIG ZIJN ALS JIJ?



Dit heb je nodig

 » 200 gram boter
 » 200 gram witte basterdsuiker
 » 400 gram zelfrijzend bakmeel
 » 1 ei (de helft is voor het deeg, de andere helft voor het bestrijken)
 » 8 gram vanillesuiker
 » snufje zout
 » 1,5 kilo zoetzure appels (ongeschild)
 » 75 gram kristalsuiker
 » 3 tl kaneel
 » 15 gram paneermeel

Klop het ei los verdeel in twee delen. De ene is voor het deeg,  

de ander voor het bestrijken. Meng boter, basterdsuiker, zelfrijzend 

bakmeel , het halve ei, vanillesuiker en een snufje zout tot een stevig deeg 

en verdeel in 3 delen. Is jouw deeg nog te droog, of juist te plakkerig? Lees 

dan hier hoe je er eenvoudig een mooi deeg van maakt.

Schil nu de appels en snij deze in plakjes. Vermeng in een kopje de suiker 

met kaneel . Vet de springvorm in en bestui f met bloem.

Gebruik één deel deeg om de bodem van de vorm mee te bedekken. Een 

tweede deel deeg gebruik je voor de randen. Strooi het paneermeel op de 

bodem van de beklede vorm. De paneermeel neemt het vocht van de appels 

op.

Doe de helft van de appels in de vorm en strooi hier 1/3 van het kaneel-

suiker mengsel overheen. De overige appelschijfjes kun je nu ook in de 

vorm doen, strooi de rest van het kaneel-suiker mengsel erover.

RECEPT: 
APPELTAART



Maartens grappige 
weetjes

wat is blauw 
en is niet 
zwaar 

antwoord = lichtblauw wat gebeurt 
er als er een 
kers als uit de 
boom valt 

antwoord = hij krijgt een ker-

senschuddingwelke spin kan 
vliegen 

antwoord = de vogelspin

welke bus kan 
niet rijden

antwoord = een brievenbus

WIST JE DAT HET GROOTSTE ZWEMBAD 1013 METER IS? 





INTERVIEW       
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Is kerst in Egypte heel anders dan in Nederland en 
waarom?

Antwoord Rozana ja. Want het is warm 
 en er ligt geen sneeuw.

Kiro: ja omdat je dan met familie bent

Vieren juli nog steeds kerst in Nederland?

     Antwoord Rozana en Kiro : ja

Hoe vieren jullie eigenlijk kerst  

Antwoord Rozana: Net als in Nederland  
maar dan met Egyptisch eten. 

 Kiro: Met heel veel eten en gezelligheid

Op welke Nederlandse dag vieren juli in Egypte kerst?

Antwoord Rozana en kiro  een week later

Sneeuwt het als jullie kerst vieren in Egypte?

Antwoord Rozana en kiro :nooit.

Krijgen jullie ook kerstvakantie in Egypte?

Kiro en rosana: Nee we moeten het zelf aanvragen 
want de meesten in Egypte zijn moslims.

Waarom wonen juli eigenlijk in Nederland?

Antwoord: Rozana en Kiro, omdat er veel IS was en 
het was gevaarlijk 

Is kerst in Egypte leuker en waarom ?

      Antwoord: Rozana en Kiro, ja, want er is familie 
en we woonde op een mooie locatie.

WIST JE DAT HET OOG VAN EEN STRUISVOGEL GROTER IS DAN ZIJN HERSENEN?
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Iedere ochtend staat Saskia bij de ingang van de school, weer of geen weer. Samen met Coby 
verwelkomt ze de kinderen op elke nieuwe dag. Alle kinderen kennen het gezicht van juf 
Saskia dus wel, als het niet van voor de school is, dan wel omdat ze haar door de school zien 
lopen, op haar kamer zien zitten, of omdat ze soms als invaller voor hun klas staat. Maar wat 
doet juf Saskia eigenlijk de hele dag? En waarom is ze eigenlijk directeur op deze school? 
Wilde ze ook altijd al directeur worden? En directeur, is dat eigenlijk wel een leuke baan? Een 
openhartig interview met juf Saskia, directrice van de Admiraal de Ruyterschool. 

‘E&1#!*&/2 '&*3# &2 -*"&/3 
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‘Eigenlijk ben ik bij toeval directeur geworden van de Admiraal de Ruyterschool, 
nu alweer zo’n acht jaar geleden. Ik was toen adjunct-directeur van de Sint-Jan 
school, hier vlak in de buurt. Die school was erg populair, er wilden meer kinderen 
naar de Sint-Jan dan de school aankon, zodat er erg lange wachtlijsten waren. Met 
de Admiraal ging het daarentegen niet zo goed. De school was eigenlijk op sterven 
na dood, de school had al een aantal jaar rond de 160 leerlingen. Daarmee lag het 
leerlingenaantal dichtbij de zogeheten ophe!ngsnorm. De school liep dus het risico 
om te worden gesloten. De Admiraal was een zogeheten éénpitter, de school viel 
niet onder een bredere organisatie van scholen. Zij hebben toen toenadering gezocht 
tot de ASKO, de organisatie waar ook De Sint-Jan onder viel en daaruit kwam het 
verzoek of ik directeur wilde worden van de Admiraal. De eerste tijd heb ik dat 
samengedaan met Jan Bakker, de directeur van de Sint-Jan, later ben ik het alleen 
gaan doen. 

 Er moest dus veel gebeuren, er heerste een ouderwetse maar erg degelijke 
onderwijscultuur. Er waren veel goede onderwijzers, maar er ontbrak een doorgaande 
lijn in het onderwijs, er was geen samenhang en er waren weinig tot geen ideeën over 
professioneel samenwerken. De meeste leraren en ju"en waren koning en koningin 
in eigen klas. Ze waren erg ervaren, maar werkten amper samen. Veel van deze 
leerkrachten zaten ook vlak voor hun pensioen, waardoor er een jonge lichting kon 
beginnen. 

 Inmiddels gaat het goed met de Admiraal, er zit veel meer in samenhang in de 
school, er is een doorgaande leerlijn en er wordt veel samengewerkt. Mijn ideaalbeeld 
van een leraar is dat hij of zij nieuwsgierig is, dat hij alle kinderen prikkelt en ze 
eigenlijk gek maakt voor leren. Het gaat mij er dan niet om dat ieder kind zo hoog 
mogelijk schooladvies krijgt, maar veel meer dat kinderen in zo’n klas gelukkig zijn en 
zich allemaal op hun eigen tempo ontwikkelen.’
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‘Ik wilde eigenlijk altijd al juf worden inderdaad. Toen ik klein was speelde ik veel schooltje 
en toen ik twaalf was, wist ik het zeker. Misschien zat het in mijn genen, mijn opa was 
docent op de MTS, de Middelbare Technische School. Maar misschien kwam het ook 
wel omdat ik zelf op een ontzettend ouderwetse school zat. Ik ben hier om de hoek 
geboren, in de Mercatorstraat en ik heb in Slotervaart op school gezeten, op de Henry 
Dunantschool. Zo’n school waar je als de bel ging in een rij moest gaan staan, jongens 
en meisjes apart. Of dan hoorde je plots de toon van de intercom – pingpong – en dan 
wilde de hoofdmeester iets mededelen. Het kan zijn dat ik echt besloot juf te worden 
toen mijn meester boos werd omdat ik een andere oplossingsstrategie voor rekenen had. 
Toen dacht ik ‘dat kan ik beter’.’

Er doet een gerucht de ronde op de Admiraal dat je vader ook directeur is geweest op 
deze school, klopt dat? 

‘Nee, dat is niet waar, wel heeft mijn vader op deze school gezeten, net na de oorlog. En 
ook de kinderen van mijn broer zaten op deze school. Dus wat dat betreft heb ik wel een 
band met de Admiraal.’

En toen werd je juf, een jeugddroom, waar was je goed in als juf? 

‘Ik denk dat ik goed van de kinderen een groep kon maken, dat ik ze verbond met elkaar 
en ze sociale vaardigheden leerde. Ik zorgde altijd dat er in groepjes een groepsleider 
was, dat het samenwerken goed ging en dat kinderen zelfstandig leerden worden. Zo 
probeerde ik eigenlijk een mini-maatschappij te maken in de klas. Ik was niet zo’n ster 
in het lesgeven, vind ik zelf. Wel was ik goed in het sociale, dat kinderen nieuwsgierig 
waren, of dat ze op het puntje van hun stoel zaten. Sommige leerkrachten hebben dit 
allebei, Brenda bijvoorbeeld, die is vakinhoudelijk sterk, maar zorgt ook voor sociale 
cohesie. Ik was meer van het laatste. Misschien dat ik daar wel voorgesorteerd heb voor 
directrice, want als directrice let ik ook erg op de sociale samenhang. Ik probeer een 
professionele cultuur te creëren waarin iedereen zelf verantwoordelijk is, zich op zijn 
gemak voelt en nieuwsgierig is en zich verder wilt ontwikkelen. Soms mis ik het juf zijn 
wel, maar gelukkig mag ik af en toe als inval nog wel voor een groep staan. Ik heb er 
vroeger weliswaar nooit van gedroomd om directrice te worden, maar mijn interesse lag 
er wel altijd al, ik bemoeide me ook als juf al met de organisatie. Bovendien heb ik een 
grote hekel aan bazen.’

Saskia praat rustig, met een zachte stem eigenlijk, maar in puntgave zinnen, 
heel beeldend met anekdotes en dan soms plots een duidelijke, prikkelende 
uitspraak. Dat moet het gevolg zijn van jarenlange ervaring als juf, iemand 
die precies weet hoe ze iedereen voortdurend bij de les kan houden. Een 
geboren juf? 



Wat doet een directrice eigenlijk de hele dag?

‘Nou, ik doe best veel saaie dingen. Ik moet veel administratief werk doen, subsidies 
aanvragen, uitleggen waarom we geld willen en waaraan het moet worden uitgegeven. 
Er is veel bureaucratisch werk in het onderwijs. Ik vind dat heel saai en best irritant. 
Gelukkig is mijn werk ook erg afwisselend. De vervelende klussen doe ik vaak ’s ochtends. 
De leukere dingen komen daarna, het personeelsbeleid bijvoorbeeld. Dat ik een vraag 
krijg van een juf of meester, dat ik meedenk bij een probleem, meekijk in de klas, dat we 
overleggen over wat we het beste kunnen doen met een kind dat ergens mee zit, dat is 
allemaal erg leuk en gevarieerd. Net als het opleiden van de studenten die altijd in onze 
school rondlopen. En natuurlijk het zorgen dat de leerkrachten zich blijven ontwikkelen. 
Maar goed, ik moet dus ook vaak naar directie-overleg binnen de Stichting ASKO, dat 
vind ik dan weer vaak een lange zit. Eigenlijk vind ik alles wat om het onderwijs heen zit 
stompzinnig. 

Tot slot, maak je je wel eens zorgen om het Amsterdamse onderwijs? 

‘In Amsterdam is de nood in het onderwijs natuurlijk erg hoog, dat hoor ik ook van 
collega’s op andere scholen, maar ik zie toch ook nog altijd veel mogelijkheden. Hier 
op school lukt het ons eigenlijk tot nu toe om niet al te veel last te hebben van het 
lerarentekort. Wel hebben we dit jaar bij groep 4 gemerkt dat het erg moeilijk was om 
een goede invaller te 

vinden. De invalpoule is in deze tijd niet zo rijk gevuld met goede vervangers. En dat is wel 
een probleem. Maar uiteindelijk hebben we het intern kunnen oplossen. Dat is natuurlijk 
niet ideaal, het is belastend voor het team en we hebben intern moeten morrelen aan de 
organisatie en dat brengt gedoe met zich mee. Als directrice kan je dat niet te vaak doen 
in een jaar, afwijken van wat aan het begin van het jaar is afgesproken. Maar uiteindelijk 
ben ik wel tevreden dat het is gelukt om een oplossing te vinden. Verder ben ik blij dat 
we een laag ziekteverzuim hebben. Bij ons worden mensen niet ziek van het werk, als 
mensen bij ons ziek zijn dan heeft dat een andere reden. Dit terwijl heel veel mensen in 
het onderwijs in deze tijd echt ziek worden van de stress op het werk en de werkdruk die 
een directeur oplegt. Ik probeer juist zoveel mogelijk vervelende dingen bij het team weg 
te houden. Voor mij is het glas altijd half vol.’











Tot de volgende keer!
Tot de volgende keer!
Tot de volgende keer!
Tot de volgende keer!


