
 

 

NIEUWSBRIEF 10 FEBRUARI 2023 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Volgende week vrijdag 17 februari hebben we een studiedag, en zijn de kinderen vrij. 

BERICHTEN UIT HET TEAM 

Bo Struive, ALO studente, is deze week begonnen aan haar stage. Zij loopt op donderdag 

stage bij Susan (vakleerkracht gymnastiek), en op vrijdag geeft zij zelfstandig les aan beide 

kleutergroepen en aan groep 3. 

MONITORBEZOEK 

Vorige week maandag 30 januari hadden we een Monitorbezoek. Dat houdt in dat onze 

school bezocht werd door Theo Hooghiemstra, bestuurder van Awbr, een beleidsmedewerker 

onderwijskwaliteit en een collega directeur. Het onderzoek maakt deel uit van een reeks 

jaarlijkse Monitorbezoeken op alle Awbr scholen, in het kader van het zicht hebben en 

houden op de onderwijskwaliteit, de veiligheid en het welbevinden van leerlingen, ouders en 

team. Samenvattend kan ik hierover zeggen dat wij blij verrast waren met de mooie 

resultaten. De Multatulischool is een fijne, veilige school waar goed onderwijs gegeven wordt. 

Vergeleken bij andere basisscholen is ons ziekteverzuimpercentage laag, waardoor er relatief 

weinig lestijd komt te vervallen. Het onderzoeksverslag is gedeeld met de MR. 

KLEUTERSPORTEVENT IN DE VOORJAARSVAKANTIE 

Tijdens de voorjaarsvakantie organiseert West Beweegt een kleuter event op woensdag 1-3 in 
de gymzaal van de Tijl Uilenspiegelschool, Tijl Uilenspiegelstraat 11. 
  
Het kleuter event is voor kinderen van 4 en 5  jaar, waarbij kinderen in de wereld van ninja’s 
duiken en op missie gaan. 



Inschrijven gaat via deze link en is geheel 
gratis! https://www.amsterdam.nl/sport/sportactiviteiten-sportlessen/sporten-
kinderen/aanbod-west/ 
Zorg dat u op tijd inschrijft vol=vol 
  

JEUGDGEZONDHEIDSZORG OP DE BASISSCHOOL 

 

Jeugdgezondheidszorg? We worden ook wel schoolgezondheidszorg genoemd en we zijn 

onderdeel van de GGD. Wij zetten ons in Kent u voor een gezonde en goede ontwikkeling van 

alle kinderen van 0 tot 23 jaar. En we zijn er dus ook voor uw kind! Dat doen we door op 

school en in het Ouder en Kind Team onderzoeken te doen en vaccinaties te verzorgen. Deze 

onderzoeken worden uitgevoerd door de doktersassistent, de schoolverpleegkundige of de 

schoolarts.  

Wat kunt u komend schooljaar van ons verwachten? 

• Gezondheidsonderzoek 5-jarigen 

De doktersassistent komt op school om de ogen en oren te onderzoeken en hen te wegen en 

te meten. De kleding blijft aan. Voorafgaand krijgt uw kind een vragenlijst mee voor u om in te 

vullen. En na afloop krijgt uw kind de uitslag mee naar huis. Een aantal kinderen wordt daarna 

nog door de arts of verpleegkundige opgeroepen voor aanvullend onderzoek. 

• Gezondheidsonderzoek 10-jarigen 

De verpleegkundige  komt op school om hen te wegen en te meten. De kleding blijft aan. 

Voorafgaand krijgt u thuis een brief met het verzoek om een digitale vragenlijst in te vullen. 

Na afloop krijgt u kind de uitslag mee naar huis en uw wordt gebeld door de verpleegkundige 

om te praten over de gezondheid van uw kind. Een aantal kinderen wordt daarna nog door de 

arts of verpleegkundige opgeroepen voor aanvullend onderzoek. 

• Vaccinaties 

Wanneer het tijd is voor een nieuwe vaccinatie zal uw kind worden uitgenodigd voor de 

vaccinatiecampagnes. U hoeft hier niets voor te doen, de uitnodigingen worden naar uw 

huisadres gestuurd. Meer informatie over vaccinaties kunt u vinden op 

rijksvaccinatieprogramma.nl  

• Jump In 

De doktersassistent weegt alle kinderen in groep 4 van Jump In-scholen. Waar nodig worden 

kinderen opgeroepen voor onderzoek. 

• Inloopspreekuren 

https://www.amsterdam.nl/sport/sportactiviteiten-sportlessen/sporten-kinderen/aanbod-west/
https://www.amsterdam.nl/sport/sportactiviteiten-sportlessen/sporten-kinderen/aanbod-west/


Op maandag en woensdag tussen 13:15-14:15 is er een inloop voor 0-12 jarigen op de Tijl 

Uilenspiegelstraat 12. Hier kunt u met u kind naar toe komen om korte vragen te stellen aan 

de arts of verpleegkundige of bijvoorbeeld te wegen en te meten.  

Voor meer informatie kijkt u op de website van de GGD: 

https://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/ 

 

Verder kunt u altijd, in welke klas uw kind ook zit, een afspraak maken als u vragen heeft, 

bijvoorbeeld over het gehoor, groei, opvoeding, motoriek of sociaal-emotionele ontwikkeling 

van uw kind. Wij zitten ook in het Zorg Advies Team van school, waarin kinderen worden 

besproken over wie vragen of zorgen zijn. Voordat we een kind bespreken, meldt school dat 

altijd eerst aan de ouders en het kind zelf. 

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Kom gerust langs op onze locatie, OKT Tijl 

Uilenspiegelstraat 12.  

 

 (020) 555 5961 of via e-mailadres: JGZTijlUilenspiegelstraat@ggd.amsterdam.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

GGD Bos en Lommer  

• Schoolarts, Aaf Benecke  
• Schoolverpleegkundige, Thivya Apimanju 
• Doktersassistente Minouche de Buisonjé  

 

Namens het team wens ik u een goed weekend! 


