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Agenda november 2022  

Maandag 28 Icegames op de Meent groepen 4 en 5  

Maandag 28 OR vergadering  
Woensdag 30 Open podium  

 

Agenda december 2022 
Donderdag  1 Groepen 5 t/m 8 nemen hun zelfgemaakte surprises mee 

Donderdag 1 Juf Anne in groep 5 
Vrijdag 2 Juf Mieke in groep 5 

Maandag 5 Sint viering 

Dinsdag 6 In de avond versiert een groep ouders van de OR de school/ brengt in kerstsfeer 
Woensdag 7 1e woensdag van de maand: “Anders dan anders lunch”  

  Deze dag mag uw kind iets extra lekkers meenemen met   
  de lunch. Denkt u aan een croissant, pannenkoek e.d.  

Donderdag 8 Doemiddag 

Woensdag 14 Inloop 08:30-08:45 uur 
Donderdag 15 Schoolbreed voorlezen: de bovenbouw leerlingen  

  bereiden een boek of verhaal voor en gaan dat  

  voorlezen voor een onderbouwleerling.  
Donderdag 22 Kerstdiner 

Vrijdag 23 Vanaf 12:30 uur vrij 
Maandag 27 december t/m vrijdag 6 januari Kerstvakantie 

 

 

Gevonden voorwerpen 
Er zijn weer veel gevonden voorwerpen. Sebas heeft alles op een tafel in de aula uitgestald. 
Komt u voor 1 december kijken of er iets van uw kind(eren) tussen zit?  

 

 
 

 
Lege flessenactie voor SOS dolfijn 
De ouders van de ouderraad hebben de eindopbrengst van de lege flessenactie bekend 

gemaakt: Er zijn totaal 1476 flessen opgehaald!! 

Dit geld gaat naar het goede doel van dit jaar: SOS Dolfijn! 
Per klas is gekeken hoeveel flessen er gemiddeld per kind zijn opgehaald. Anders zou een kleine groep nooit het 

meeste flessen opgehaald kunnen hebben. 
De meeste flessen hebben de kinderen van groep 1/2b opgehaald! Een goede tweede was groep 3, gevolgd 

door groep 4. 

De kinderen van groep 1/2b waren erg blij met de sleutelhanger die zij gekregen hebben van SOS Dolfijn. 
In het voorjaar organiseren wij nog een Sponsorloop waarbij een klein deel van de opbrengst naar school gaat 

en een ander deel ook naar ditzelfde goede doel gaat. Hierover berichten wij later opnieuw. 
Bedankt allemaal! 
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Vanuit de medezeggenschapsraad (MR) 
Dit schooljaar zijn er nieuwe leden gekozen voor de oudergeleding van de MR: Jolijn den 

Ouden, Ernst Jong, Arnold van Ophem en Marinella Besdemiotis. Zij stellen zich hier voor. 
 

Hoi!  
Mijn naam is Jolijn den Ouden, 41 jaar en getrouwd met Susan Verwer. Samen hebben we 3 kinderen op de 

Cilinder: Nikki (9) in groep 6 en Jip en Morris (5) in groep 2. Ik werk voor de gemeente Amsterdam in stadsdeel 

Nieuw-West binnen het sociaal domein. Samen met scholen en welzijnspartners werken we aan de sociale 
opgave in de wijk. Een uitdagende maar ontzettend leuke klus!  

 
Ik heb altijd op hoog niveau gehockeyd, maar ben tegenwoordig vooral op de velden te vinden als trainer en 

coach van Nikki. Naast alle actie kan ik ook erg genieten van de teken- en schilderlessen die ik tegenwoordig 

weer doe op mijn vrije ochtend.  
 

De ontwikkeling van kinderen in het algemeen heeft mij altijd gefascineerd. Dat gaat bijvoorbeeld over 
opvoeden thuis, wat ik persoonlijk al een hele kluif vind, maar ook over goed onderwijs. Met mijn passie voor 

het opgroeiende kind en nieuwsgierige karakter hoop ik de ouders goed te kunnen vertegenwoordigen binnen  
de Medezeggenschaps Raad. Schroom niet om mij aan te spreken op het schoolplein; ik hou ook van een goed 
en gezellig gesprek ☺ 

 

Ik wil mezelf graag even voorstellen; mijn naam is Ernst Jong, vader van 2 kinderen op basisschool Liereland. 
Mijn zoon heet Vince, zit in groep 6 en is nu 9 jaar oud. Yara zit in groep 4 en is 6 jaar oud. 

In mijn vrije tijd voetbal ik met mijn kinderen, mountainbike ik met vrienden of werk aan mijn modelspoorbaan 
thuis. 

Sinds 9 jaar werk ik voor BP en heb ik diverse functies op BP tankstations doorlopen. De laatste 7 jaar begeleid 

en train ik (management-)teams en ben ik coach voor enkele nieuwe managers. De komende maanden werk ik 
verder aan de samenwerking tussen BP en AH to Go op verschillende tankstations door heel Nederland. 

 
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de keuzes die de school maakt en te adviseren bij enkele lastige 

onderwerpen. Daarnaast heeft de MR een belangrijke taak bij het controleren van gekozen beleid door de 
school. Dit heeft mij doen besluiten om sinds afgelopen schooljaar aan te sluiten bij de 

MR. Met veel plezier en motivatie beginnen we nu aan schooljaar 2022-2023! 

 
 

Mijn naam is Arnold van Ophem, vader van Ivo (gr 7) en Iris (gr 5) en getrouwd met 
Floortje. Thuis loopt onze hond Manou rond.  

Ik zit in de MR omdat ik betrokkenheid bij en inspraak in het reilen en zeilen op de school 

van mijn kinderen belangrijk vind.  
Ik ben engineer van beroep. Ik maak ontwerpen voor werkzaamheden aan gasnetten. Ik 

communiceer met overheden, klanten, werkvoorbereiders en uitvoerders. 
 

In mijn vrije tijd mag ik graag koken/BBQen, hardlopen, lezen en leuke dingen doen met de 
kinderen en hond. 

 

 
Hoi allemaal, 

Graag stel ik mij even aan jullie voor.  
Mijn naam is Marinella Besdemiotis, samenwonend en moeder van Anna 5 jaar en Noud 3 jaar. Anna zit in 

groep 2.  

Ik ben afgestudeerd Pedagoog en werk in die functie bij Kopzorg/Autstekend. De laatste jaren houd ik mij 
binnen dit werkveld ook veel met beleidsmatige zaken bezig. 

 
Ik vind het leuk om zowel met vriendinnen als mijn gezin erop uit te gaan, niets is daarin te gek. Ik ben 

ondernemend, graag buiten en sociaal van aard. 
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De keuze voor de Liereland is een hele bewuste keuze geweest. O.a. het type onderwijs, het aanbod aan 

activiteiten en de warme en persoonlijke benadering spreken mij erg aan. 
  

Ik vind het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de school van mijn kinderen. Dit is ook de reden 

dat ik mij heb aangesloten bij de MR. Als alle belangen van diverse partijen (personeel, ouders en leerlingen) 
meegenomen worden in het beleid van de school, dan kan dit de kwaliteit van de school alleen maar ten goede 

komen.  
Ik wil deze taak dan ook zo goed mogelijk vervullen. 

 

 
IPC 

Dit schooljaar zijn we gestart met IPC voor de groepen 3 t/m 8. 
IPC staat voor International Primary Curriculum. Een methode waarin we werken vanuit units (thema’s).  

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaakvakken en creatieve vakken aan bod komen. De 
vakken staan niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. 

Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actief deel aan het onderwijs en leren denken vanuit 

verschillende invalshoeken. 
 

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunstzinnige 
vorming ontwerpen de kinderen een verpakking.  

Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. 

Uit welk werelddeel komt chocolade eigenlijk? En hoe hebben we chocolade ontdekt? Bij het vak natuur staat 
voedsel als brandstof centraal. Is chocolade eigenlijk gezond? En bij aardrijkskunde worden kinderen 

uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien. 
 

We bieden de unit altijd op een vaste manier aan, zie leercyclus. 

 
 

Voor vragen bent u altijd welkom bij de leerkracht. 
Namens de leerkrachten, Linda v W 
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