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Belangrijke data: 

September 
2 september, ouderavond voor de groepen 1 t/m 8, 

van 19.00 tot 20.30 uur. 
 
6 t/m 10 september, startgesprekken (gr 1-7) 
 
7 september, MR vergadering 
 
17 september, OR vergadering 
 
24 september, DKC doet gek! 
 
29 september, start kinderpostzegels groep 8 
 

Oktober 
6, 7, en 8 oktober, kamp groepen 7 en 8 
 
5 oktober, opening Kinderboekenweek 
 
13 oktober, afsluiting Kinderboekenweek en 

tweedehands-boekenmarkt 
 
14 en 15 oktober, studiedagen (kinderen vrij) 
 
14 t/m 24 oktober herfstvakantie 
 

Volgende nieuwsbrief: 12 oktober 2021 

 

Het DKC is open!! 
Wat fijn om te zien en te horen hoe verheugd 
iedereen is nu het gebouw klaar is. Het team heeft 
hard gewerkt en we zijn heel blij om het nu eindelijk 
te kunnen delen met kinderen en ouders. 
Natuurlijk zijn er na oplevering punten die nog niet 
af zijn, daarom lopen er regelmatig nog werklui in 
en rond school om kleinigheden af te ronden. Ook 
ons leerling-meubilair is nog niet helemaal 
compleet, het is wachten op de bestelde stoelen en 
tot die tijd zitten we op “leenstoelen”. 
 
Het buitenspeelterrein is nog niet klaar, dat heeft u 
kunnen zien en ervaren. Inmiddels hebben we een 
uitgeschreven tijdpad van de uitvoerder (gemeente) 
ontvangen en duurt het helaas langer dan verwacht. 
De komende twee weken wordt het straatwerk 
afgemaakt, de laatste banken worden geplaatst, 
rubberen “valvloeren” worden aangelegd en eind 
september worden de speeltoestellen officieel 
gekeurd. 
Helaas is pas in de derde week van september de 
definitieve fietsenstalling gereed voor de fietsen van 
de kinderen. Tot die tijd maken we dus gebruik van 
de tijdelijke stalling aan de achterkant van school. In 
de laatste week van september wordt de 
voetbalkooi geplaatst en worden de bouwhekken 
vervangen door het definitieve hekwerk. 
In de herfstvakantie wordt het plein voorzien van 
bomen en openbare verlichting. 
 
Op donderdagavond 2 september om 19.00 uur 
organiseren wij de jaarlijkse ouderavond waarop u 
wordt bijgepraat over de inhoud van het leerjaar, de 
(leer-)doelen, gebruikte methoden en geplande 
feesten en partijen. Op deze avond zullen we ook in 
kleine groepjes rondleidingen geven zodat u 
allemaal het hele gebouw kunt bekijken. In verband 
met de hoeveelheid volwassenen in een klaslokaal 
willen we u verzoeken met maar 1 ouder (per groep) 
naar deze avond te komen. 
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Op een later moment, als ook het buitenterrein 
helemaal af is én de corona-regelgeving het toelaat, 
organiseren wij een groots openingsfeest! Er ligt ten 
slotte nog een “eerste steen” klaar die onthuld moet 
worden…. 
Op de site van de gemeente is onze opening al wel 
bekend gemaakt: 
https://www.amsterdam.nl/projecten/cruquiusgebie
d/nieuws-cruquius/kleine-kapitein-opent-
cruquiuseiland/?reload=true 
 
Verkeer en veiligheid 
Een van de grootste zorgen van ons, de ouders én 
de gemeente is de verkeersveiligheid van de 
Cruquiusweg. Er rijdt veel zwaar bouwverkeer en er 
rijden, naast gewoon woon-werkverkeer, 
vrachtwagens van de gemeentewerf. Iedereen moet 
erg wennen aan de aanwezigheid van een 
basisschool en kinderen op de rijbaan. 
U heeft kunnen zien dat we zowel eigen 
verkeersbrigadiers als verkeersregelaars van de 
gemeente inzetten om de veiligheid te vergroten en 
routines aan te leren. Ook onze wijkagent, Raymond 
Rietmeijer, is dagelijks aanwezig en veelvuldig in 
gesprek met alle partijen. 
We zijn ons er allen heel erg van bewust en achter 
de schermen wordt er gewerkt aan zowel tijdelijke 
als definitieve maatregelen. Als ons 
buitenspeelterrein klaar is en de kinderen hun fiets 
daar kunnen parkeren zal dit natuurlijk ook de 
veiligheid vergroten en zijn we minder op de 
Cruquiusweg als verkeersdeelnemer aanwezig. 
Onderstaande maatregelen en onderwerpen 
worden snel gerealiseerd; 
 
Snelheidsbeperkende maatregelen 
Er komen tijdelijke drempels op de Cruquiusweg 
(vergelijkbaar met die voor de oude school). De 
huidige drempels worden versmald zodat er maar 1 
auto tegelijk kan passeren. 
 
 
 

Fietsoversteek 
De bocht waarin, vanuit de architectenbuurt, 
overgestoken moet worden naar de Cruquiusweg 
wordt heringericht met een aparte fietsoversteek. 
Voetgangersoversteek 
Er wordt een tijdelijke (gele) voetgangers-oversteek-
plaats ingetekend op de Cruquiusweg ter hoogte 
van school. Ook wordt de weg voorzien van de tekst 
“school”. 
Stadswerf 
De stadswerf gaat op termijn verhuizen, er wordt 
gekeken naar versnelling van deze verhuizing. De 
chauffeurs worden actief aangesproken op 
rijgedrag. 
Verkeersregelaars blijven 
De verkeersregelaars blijven dagelijks aanwezig 
totdat de meeste tijdelijke maatregelen zijn 
doorgevoerd en aangebracht. Uiteraard aangevuld 
met onze eigen verkeersbrigadiers. 
 
Dringende oproep! 
Gelukkig hebben we hele betrokken ouders op het 
DKC die ons helpen waar nodig. Het team 
verkeersbrigadiers kan echter véél versterking 
gebruiken! Om ervoor te zorgen dat iedereen eens 
in de twee weken aan de beurt is, zijn er zeker 10 
extra ouders nodig. Opgeven kan via:  
javaverkeersbrigadier@gmail.com 
De nieuwe brigadiers zullen binnenkort worden 
“opgeleid” door onze wijkagent. 
 
Baby-nieuws 😊 
Floor is 22 juli bevallen van twee mooie meisjes; 
Sarah en Norah. 
 
Minke is 24 augustus moeder geworden van haar 
eerste kindje; Sef! 
 
De volgende baby is al in aantocht; Anouk is in 
verwachting en zal half december met verlof gaan. 
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