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Beste ouders/verzorgers, 

Voor u ligt de nieuwe kalender van schooljaar 2019-2020.  
 
Voor meer informatie over dit schooljaar kunt u ook op onze website terecht. Daar kunt u ook 
de schoolgids van 2018/2019 downloaden. Zie www.goemanborgesiusschool.nl 
En download vooral onze app: Social Schools 3.0. Zo blijft u altijd op de hoogte.  
 
Adres van de school:
    
Aalbersestraat 35 
1067 EZ Amsterdam 
020-6131807 
info@goemanborgesiusschool.nl                                 
 
 
Onze school maakt deel uit van Stichting Westelijke Tuinsteden (bestuur):

Louis Bouwmeesterstraat 14 
1065 KW Amsterdam 
020-3460690 
Bestuurder is Joke Middelbeek 
 
      
Directie Goeman Borgesiusschool: 
Directeur:  Lilian Ponse 
Adjunct-directeur: Frederik Nijmeijer

Mededelingen en tips: 
 
Schooltijden 
We vinden het belangrijk dat de leerkrachten op tijd met 
de les beginnen.  Wilt u daarom uw kind niet te laat naar 
school brengen! 
De eerste bel klinkt om 8.20 uur, de schooldeuren gaan dan open, 
bij de tweede bel om 8.30 uur starten de lessen. 
Als uw kind ziek is, dan kunt u dat van 08.00 uur t/m 08.30 uur telefonisch 
of mondeling melden bij de administratie. De leerkracht weet dan waarom  
uw kind afwezig is. 
Ongeoorloofd verzuim geven wij altijd door aan de leerplichtambtenaar! 
 
Brengen en halen 
Als u uw kind van school komt halen, wilt u dan buiten blijven wachten? Alle groepen 
worden naar de deur of het hek gebracht door de leerkrachten. De kinderen van groepen 1/2 
en de kinderen van groep 3 en 4 moeten door een volwassene naar school worden gebracht 
en opgehaald. Oudere zusjes en broertjes kunnen hierin geen verantwoordelijkheid dragen 
vinden wij. Laat u het altijd even weten aan de groepsleerkracht wanneer iemand anders uw 
kind van school komt ophalen.  
 
Lunch, tussendoortjes en traktaties 
De kinderen eten voor of na de middagpauze gezamenlijk in de groep. Het is verstandig 
om de kinderen een gezonde en goede lunch mee te geven. Een goede lunch verbetert de 
prestaties van de kinderen. Om 10.00 uur hebben de kinderen pauze. Uw kind kan dan ook 
wat drinken en een tussendoortje zoals een appel of een stuk komkommer eten. Geef uw 
kind niet te veel eten en drinken mee. Geef uw kind in ieder geval geen snoep mee. Ook als 
uw kind jarig is het bij ons de afspraak een gezonde traktatie mee te geven. Traktaties met 
toegevoegde suikers mogen dan ook niet uitgedeeld worden, want we zijn een suikervrije 
school. Alleen bij speciale gelegenheden, zoals het kerstdiner is eten met suiker bij 
uitzondering toegestaan. 
 
Verlof
Aanvraag van extra vakantie/verlof kunt u bij de directie doen. 
Het is niet toegestaan buiten de schoolvakanties uw kind van school te houden. Formulieren 
voor het aanvragen van extra verlof bij bijzondere omstandigheden zijn bij de administratie 
te verkrijgen en moeten 6 weken van tevoren ingeleverd worden. Alleen de directie of de 
leerplichtambtenaar kan u toestemming geven.  
Er wordt alleen voor bijzondere omstandigheden verlof toegekend. 
 



Ziekte leerkracht
Bij ziekte van de leerkracht wordt de groep verdeeld, tenzij een invaller of een teamlid de groep 
overneemt. De kinderen worden meestal over hun eigen bouw verdeeld. In uitzonderlijke 
gevallen kan het nodig zijn dat kinderen naar huis gestuurd worden wanneer de leerlingen niet 
verdeeld kunnen worden. Dit zullen we zoveel mogelijk trachten te voorkomen, maar is toch in 
een aantal gevallen niet te vermijden. U krijgt dan wel bericht. 

Algemene ouderavonden 
Twee keer per jaar is er een algemene ouderavond. Op deze avonden worden speciale 
onderwerpen besproken. De avonden starten altijd om 19.00 uur en duren tot 20.30 uur. 
In de nieuwsbrief en via onze schoolapp op de website zal van tevoren aangegeven worden 
wat het onderwerp is. Kinderen zijn dan niet welkom.  
 
Ouderbijdrage/Schoolreisgeld
Op de Goeman is afgesproken dat de ouders de ouderbijdrage en het bedrag voor het 
schoolreisje samen betalen. Het bedrag per kind is € 50,00. Hiervan is € 30,00 voor het 
schoolreisje en €20,00 voor de ouderbijdrage. Uit de ouderbijdrage worden o.a. versieringen, 
knutselwerk en kleine attenties voor de kinderen ter gelegenheid van Sinterklaas, het Kerstfeest, 
de opening van de Kinderboekenweek en Pasen bekostigd. Heeft u een Stadspas? Dan kan de 
ouderbijdrage ook daarmee betaald worden. Mocht u betalingsproblemen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met de directie. 
 
Kerstmaaltijd 
Op donderdag 19 december is de kerstmaaltijd! Op die dag is er school tot 12 uur. De kinderen 
zijn ’s middags vrij en worden weer om 17.00 uur op school verwacht. Dan begint het kerstfeest. 
De klassen zijn sfeervol versierd en de ouders maken lekkere hapjes. In de klassen wordt met 
elkaar gegeten, verhalen voorgelezen en er is leuke muziek. Kortom, het is altijd heel gezellig en 
sfeervol in de groepen. Terwijl de kinderen in de groepen feest vieren, kunnen de ouders in de 
Tuin genieten van een lekker hapje, drankje en gezellige muziek. 
 

Wist u dat …
er op onze school een ouder- en kindadviseur, een medewerker van Kind en Motoriek, 
en een logopediste werken?
 
… onze school een Jump-In school is? 
Onze school doet mee met het Jump-in programma. Jump-in is een programma voor sport, 
bewegen en gezond eten voor alle leerlingen van onze school. Het is een Amsterdams 
programma van de GGD, Dienst Maatschappelijke ontwikkeling (DMO) en het stadsdeel. Met 
Jump-in organiseren wij op onze school voor alle kinderen sportactiviteiten, zowel tijdens 
schooltijd als na schooltijd. Ook krijgen de kinderen lessen over bewegen en gezonde voeding. 
De ouders spelen de belangrijkste rol in de gezondheid van het kind. Ouderbetrokkenheid is 
dan ook heel belangrijk voor het laten slagen van de activiteiten van JUMP-in! We zijn al een 
paar jaar een waterschool, wat betekent dat er alleen water wordt gedronken op school.  

… we creativiteit heel belangrijk vinden?
Op de Goeman Borgesiusschool vinden we het erg belangrijk dat kinderen zich creatief kunnen 
ontwikkelen. Op de BeVo (BeVo=Beeldende Vorming) middagen worden de leerlingen uit alle 
klassen gemixt om creatief bezig te zijn. In elk lokaal wordt iets anders gedaan. Er worden ook 
educatieve medewerkers van SEP uitgenodigd die samen met de kinderen aan de slag gaan.  
Er worden prachtige dingen gemaakt met bijvoorbeeld klei, papier en rest materiaal.  
 
… onze leerlingen naar de schooltuinen gaan? 
In unit 6 en 7 gaan de kinderen naar de schooltuinen. Ze krijgen daar theorielessen en gaan 
ook werkelijk met een tuintje aan de slag. 

… wij een Twee en een Kwart programma hebben? 
Van maandag t/m donderdagmiddag worden van 14.15 t/m 15.30 uur naschoolse activiteiten 
aangeboden. Dat heet bij ons op school “Twee en een kwart”. Kinderen kunnen zich opgeven 
voor theaterlessen, sport, techniek en BeVo-lessen. Nieuw is dit schooljaar dat er ook 
circuslessen van Circus Elleboog worden aangeboden. Het is goed om te weten dat de Goeman 
voor deze activiteiten o.a. samenwerkt met de Talentenschool van de Meervaart (4 West) en 
sportverenigingen. Er zijn hier wel geringe kosten aan verbonden. De contactpersonen hiervoor 
zijn Nils Schaap en Yoekie Luijckx. 
 
… onze leerlingen toneel leren spelen op De Speelvloer? 
Op de Goeman krijgen alle kinderen dit schooljaar weer Speelvloerlessen.  
Dat we dit doen is uniek in Amsterdam. De Speelvloerlessen worden gegeven door 
docenten van de Meervaart 4 West. In deze lessen wordt aandacht gegeven aan 
woordenschatontwikkeling, sociale vaardigheden en theatertechnieken. Dit doen we nu 
inmiddels voor het 8e jaar!  De kinderen vinden het geweldig! 

… de schooltandarts bij ons op school komt? 
Twee keer per jaar komt de schooltandarts Katinka van de Griendt op school. Zij controleert 
het gebit en verhelpt klachten. Ook leert de tandarts de kinderen hoe ze hun tanden het beste 
kunnen verzorgen. Als uw kind voor het eerst komt dan krijgt uw kind een kaartje en een brief 
mee naar huis. Op het kaartje vult u in of uw kind wel of niet door de tandarts behandeld mag 
worden. Als u ja hebt ingevuld, dan wordt uw kind elk jaar twee keer gecontroleerd en eventueel 
behandeld door de schooltandarts. Uw toestemming kunt u uitsluitend schriftelijk intrekken. 



1e schooldag leerlingen

ALLES VOOR SCHOLEN 2019

NAAM SCHOOL: Goeman Borgesiusschool

KLEURPALTET HOOFDKLEUR ORANJE

     

1 2 3/4

5 6  7 8 9 10/11

12 13 14 15 16 17/18

19 20 21 22 23 24/25

26 27 28 29 30 31/1

week 31

week 32

week 33

week 34

week 35

ZA/ZOVRMA DI WO DO

AUGUSTUS 2019



19.00 uur info  
ouderavond 1-2

19.30 uur info  
ouderavond 3-4

19.00 uur info  
ouderavond 5-6-nk

19.30 info  
ouderavond 7-8

Studiedag, geen school

2 3 4 5 6 7/8

9 10  11 12 13 14/15

16 17 18 19 20 21/22

23 24 25 26 27 28/29

30

week 36

week 37

week 38

week 39

week 40

ZA/ZOVRMA DI WO DO

SEPTEMBER 2019



Start Kinderboekenweek Dierendag

Kinderboekenweek met 
optreden meneer B.

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

Info-avond leerlingen 
groep 8 en hun ouders

Dag vd leraar

Wintertijd

1 2 3 4 5/6

7 8  9 10 11 12/13

14 15 16 17 18 19/20

21 22 23 24 25 26/27

28 29 30 31

week 40

week 41

week 42

week 43

week 44

ZA/ZOVRMA DI WO DO

OKTOBER 2019



Algemene ouder 
informatieavond,  
19.00 uur -20.30 uur

Sint Maarten Oudergesprekken  
vanaf 14.30 uur

Studiedag, geen school

1 2/3

4 5  6 7 8 9/10

11 12 13 14 15 16/17

18 19 20 21 22 23/24

25 26 27 28 29 30/1

week 44

week 45

week 46

week 47

week 48

ZA/ZOVRMA DI WO DO

NOVEMBER 2019



Sinterklaas,  
leerlingen vanaf  
12.00 uur vrij

Leerlingen 12.00 uur vrij

17.00 uur Kerstdiner

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

1e Kerstdag

Kerstvakantie

2e Kerstdag

Kerstvakantie

Kerstvakantie Kerstvakantie

Oudejaarsdag

Kerstvakantie

Kerstvakantie

2 3 4 5 6 7/8

9 10  11 12 13 14/15

16 17 18 19 20 21/22

23 24 25 26 27 28/29

30 31

week 49

week 50

week 51

week 52

week 1

ZA/ZOVRMA DI WO DO

DECEMBER 2019



Kerstvakantie

Nieuwjaarsdag

Kerstvakantie Kerstvakantie

Leerlingen weer naar 
school

Kerstvakantie

1 2 3 4/5

6 7  8 9 10 11/12

13 14 15 16 17 18/19

20 21 22 23 24 25/26

27 28 29 30 31

week 1

week 2

week 3

week 4

week 5

ZA/ZOVRMA DI WO DO

JANUARI 2020



Studiedag, geen school

Valentijnsdag

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

3 4 5 6 7 8/9

10 11  12 13 14 15/16

17 18 19 20 21 22/23

24 25 26 27 28 29/1

week 6

week 7

week 8

week 9

week 10

ZA/ZOVRMA DI WO DO

FEBRUARI 2020



Rapport/porfolio-
gesprekken  
vanaf 14.30 uur

Zomertijd

2 3 4 5 6 7/8

9 10  11 12 13 14/15

16 17 18 19 20 21/22

23 24 25 26 27 28/29

30 31

week 10

week 11

week 12

week 13

week 14

ZA/ZOVRMA DI WO DO

MAART 2020



Paasontbijt 8.30 uur Studiedag, geen school Goede vrijdag,  
geen school

2e Paasdag,  
geen school

Eindcito groep 8 Eindcito groep 8

algemene ouder-
informatieavond  
19.00 uur tm 20.30 uur

Koningsspelen

Meivakantie

Koningsdag

Meivakantie Meivakantie Meivakantie

1e Paasdag

1 2 3 4/5

6 7  8 9 10 11/12

13 14 15 16 17 18/19

20 21 22 23 24 25/26

27 28 29 30

week 14

week 15

week 16

week 17

week 18

ZA/ZOVRMA DI WO DO

APRIL 2020



Meivakantie

Dag van de arbeid

Meivakantie

Dodenherdenking

Meivakantie

Bevrijdingsdag

Meivakantie Meivakantie Meivakantie

Weer naar school

Studiedag, geen school Studiedag, geen school Hemelvaartsdag,  
geen school

Hemelvaart,  
geen school

Schoolreisje  5/6 en NK2 Schoolreisje 3/4 en NK1 Schoolreisje 1/2

Meivakantie

Moederdag

1e Pinksterdag

1 2/3

4 5  6 7 8 9/10

11 12 13 14 15 16/17

18 19 20 21 22 23/24

25 26 27 28 29 30/31

week 18

week 19

week 20

week 21

week 22

ZA/ZOVRMA DI WO DO

MEI 2020



2e Pinksterdag,  
geen school

Studiedag, geen school

Schoolkamp 7/8 Schoolkamp 7/8 Schoolkamp 7/8

Rapport/portfolio-
gesprekken  
vanaf 14.30 uur

Kennismaken nieuwe 
groep, 8.45 uur

19.00 uur musical  
groep 8

Vaderdag

1 2 3 4 5 6/7

8 9  10 11 12 13/14

15 16 17 18 19 20/21

22 23 24 25 26 27/28

29 30

week 23

week 24

week 25

week 26

week 27

ZA/ZOVRMA DI WO DO

JUNI 2020



Afronding schooljaar, 
geen school

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie d Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

1 2 3 4/5

6 7  8 9 10 11/12

13 14 15 16 17 18/19

20 21 22 23 24 25/26

27 28 29 30 31

week 27

week 28

week 29

week 30

week 31

ZA/ZOVRMA DI WO DO

JULI 2020



Goeman Borgesiusschool 

Aalbersestraat 35 
1067 EZ Amsterdam 
020-6131807 

www.goemanborgesiusschool.nl          
info@goemanborgesiusschool.nl         


