
agenda
november/december

6-11 Nationaal schoolontbijt met een 
ontbijt op school 

10-11 en 11-11 themabijeenkomst 
(online) met o.a. uitleg over 
MijnRapportFolio, Gynzy, etc. 

16-11 meekijkochtend geannuleerd

2-12 Sint en zijn pieten bezoeken de 
school (zonder ouders)

7-12 werken de leerkrachten aan de 
verfijning van onze nieuwe school 
tijdens een studiedag

11-12 wordt het Echt Nederland 
kleinschalig en zonder ouders 
afgesloten op vrijdag 11 december

17-12 vieren we Kerst op school

18-12 sluiten we dit kalenderjaar om 
12.00 uur af en gaan Kerstvakantie 
vieren

Daltonbasisschool 

                   Uitgave 1, november/december2020

Voorwoord

Daar is ‘ie dan. De eerste nieuwsbrief in echte Rivierenstijl. 
De herfstvakantie is alweer voorbij, dus het is hoog tijd om 
jullie een update te geven van alle leuke en mooie  dingen die 
we alweer hebben gedaan. Deze nieuwsbrief staat daarom 
boordevol leuke nieuwtjes, een terugblik op de eerste periode, 
en je vindt er een aantal nieuwe gezichten in de school. Deze 
keer vul ik de nieuwsbrief met input uit het team. 
De volgende nieuwsbrief zal mede gevuld worden door de 
leerlingen. De redactie staat zelfs al te trappelen om aan de 
slag te gaan. Maar dat zie je volgende keer wel. We hopen voor 
nu dat de nieuwsbrief een mooie aanvulling op de overige 
informatievoorzieningen we wensen je heel veel 
leesplezier toe!

De school op Insta en Facebook

We zijn actiever dan ooit op social media en op onze website. 
We laten foto’s zien, houden je op de hoogte van alle activitei-
ten, vertellen je de nieuwtjes en laten wat zien van het verhaal 
achter ons bijzondere onderwijsconcept. We zouden het 
superleuk vinden als jullie ons zouden volgen. Neem gerust 
eens een kijkje op onze Instagram: de_rivieren_amsterdam 
en op onze Facebookpagina: derivierenamsterdam. Enne, heb 

je zelf nog een leuk 
nieuwtje of een foto 
waar de school bij 
betrokken is, vergeet 
ons dan niet te 
taggen.



We willen natuurlijk graag laten zien dat wij de leukste 
school van Amsterdam zijn. En daar kun jij, als ouder 
bij helpen. Zo willen we graag een groepje ouders tot 
ambassadeurs van de school benoemen. Zij mogen 
met ons meedenken over hoe we de school nog beter 
-in de buurt- op de kaart kunnen zetten. En als je het 
leuk vindt, kun je tijdens de informatieochtenden jouw 
verhaal vertellen aan nieuwe potentiële ouders. 
Kleine inzet met groot resultaat! We zouden het enorm 
waarderen als je meedoet. 
Meld je aan bij Arno (arno.methorst@amosonderwijs.nl 
of via Parro!).

Ouders zijn onze belangrijkste ambassadeurs!

Project Amsterdam goed afgesloten 
met gave tentoonstelling

de Inspectie dolenthousiast is over de 
onderwijsontwikkeling op de Rivieren?

het team ondanks alle Covid-19 perikelen volle kracht 
vooruit gaat? 

dat het aantal leerlingen op De Rivieren nog steeds 
groeit (nu152)?

het door het extra ventileren soms behoorlijk fris kan zijn 
in de klassen? En dat de leerlingen een extra trui of vest 
enorm zouden waarderen?

dat we een aantal nieuwe MR-leden hebben? En dat 
deze al heel enthousiast aan de slag zijn gegaan?

dat de OR ook een aantal nieuwe gezichten kent en zich 
hieronder aan jullie voorstelt?

rollend speelgoed van thuis niet is toegestaan op school 
en op het schoolplein?

wisten jullie dat

Juf Renée is bevallen 
van haar dochter Nola

Welkom op de wereld



Amsterdam Light 
festival met een 
Corona-proof
Light Walk. 

Activiteiten-fotoslinger

Het was feest 
bij Ons Lieve 

heer op Solder
 met 4 en 5

Goed je mening leren 
vertellen en verschil 
tussen 
mening en feit leren 
doen we met het 
project 
Discussiëren kun je 
leren

Ook dit keer hebben we weer een 
aantal nieuwe gezichten in de 
school. Van harte welkom 
Vivien (1-2A), 
Liyana (3-4-5A) en 
Amira (3-4-5B) en 
Isabella (6-7-8B). 
We hopen dat jullie je snel thuis 
voelen op De Rivieren.

Vol overgave zijn we dit 
schooljaar gestart met de tran-
sitie naar onze nieuwe school. 
We zijn blij met de duw in de 
rug die de inspectie ons heeft 
gegeven en we kijken zelf ook 
over het algemeen tevreden 
terug op de eerste periode. 
De meeste leerlingen zijn 
enthousiast over de nieuwe 
manier van werken. Maar ze zijn 
ook kritische “consumenten” 
gebleken. En dat is heel fijn, 
want zo maken we samen deze 
veranderingen tot een succes. 
Nu zijn er minder wisselingen, 
is er meer tijd om zelfstandig 
te werken en werk af te maken. 
Voor het geven van instructies 
wordt er voor nu gewerkt met 
een vaste plek en is de werkpas 
terug voor het werken buiten 
de eigen stamgroep.  Goed om 
te weten: we worden in dit hele 
proces begeleid door een aantal 
externen die kritisch meekijken 
en goede vragen weten te stel-
len waar we weer een volgende 
stap me kunnen maken.

Nieuwe 
leerlingen

Tijdens de tentoonstelling van het project Amsterdam vierden 
we ook het oogstfeest. Met pompoencupcakes en kruidenthee 
uit eigen tuin werd officieel het einde van het tuinseizoen inge-
luid. Onze stadsboerinnen van City Plot hebben inmiddels de 
schooltuin ‘winterklaar’ gemaakt. Aardperen & Mierikswortel zijn 
geoogst, oude planten zijn uit de moestuinbakken opgeruimd, 
de frambozen zijn uitgedund en op een tipi van de gevallen 
krulwilg opgezet. Ook hebben we een ‘hugelbed’ (heuvel) van 
takken en organisch materiaal gemaakt en is er een perenboom 
is geplant.

Eerste periode

Tuinberichten



Eerste ronde workshops nieuwe thema

Basketbal – het extra sport-
moment van deze periode 
bestaat uit loopspelletjes en 
basketbaltraining.

Met Accu leren de leerlingen alles over 
elektriciteit en het maken van kersverlichting.

Zingen in je eentje is leuk, maar in een 
kerstkoor nog veel leuker.

 Deze maanden vragen om het maken van 
lampionnen, Sint en pieten en om kerstversieringen.

Je eigen kerstboom ontwerpen en maken van eigen 
materialen. Dat vergt voorbereiding!

Hoe breng je een verhaal met vloggen en ander beeld-
materiaal op een goede manier over? Tijdens de workshop 

Digitale geletterdheid leerden we hier alles over. 

Koken – alles smelt samen in de kookworkshop: 
de internationale keuken, taal, rekenen, etc.

Beeldende vorming

Knutselen

Digitale geletterheid

Kerstkoor

Accu

Koken

Basketbal


