
 

 

 

Amsterdam 23 december 2016 

 

Nieuwsbrief nummer 3 voor ouders en verzorgers 

 

Kerstbulletin 

 

Van de Rector 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen, 

Waar blijft de tijd…. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar het is al weer bijna een jaar geleden 

dat ik rector werd op het 4e Gymnasium. In de tussentijd is ons oude schoolgebouw ineens 

van de aardbodem verdwenen, zitten we al weer bijna een half jaar in ons nieuwe gebouw en 

vliegt de tijd werkelijk om. Het zal mijn leeftijd wel zijn, of heeft u ook het idee dat het jaar 

steeds sneller om is? 

Ik zie de leerlingen groeien, onze eersteklassers beginnen zich al heel vrij door het gebouw te 

bewegen en zijn hun stamlokalen al een beetje aan het ontgroeien, de Open Dagen staan al 

weer bijna voor de deur. Het nieuwe gebouw is al bijna “gewoon” aan het worden, de laatste 

puntjes zijn nagelopen en wat de bouw betreft is het nu ook echt wel af. Onze boom is uit de 

binnentuin van het oude gebouw naar ons voorplein overgeplaatst, naast de Gaudi-bank, 

maar we zijn nog niet helemaal klaar. Er moet nog “groen” in het gebouw aangebracht 

worden, daar wordt op dit moment een ontwerp voor gemaakt, en we gaan nog allerlei zaken 

ophangen in de school om het wat gezelliger te maken. De prikborden zijn hiertoe al een 

eerste aanzet. 

Dat de tijd snel lijkt te gaan, betekent in ieder geval dat we kennelijk druk bezig zijn en geen 

tijd hebben om ons te vervelen. Er gebeuren ook veel mooie dingen in de school. Er wordt 

hard gewerkt, door de collega’s, maar niet in de laatste plaats door de leerlingen. Ik heb veel 

mooie cijfers op de rapporten zien staan, en de zesdeklassers beginnen de hete adem van het 

examen in hun nek te voelen. Maar het gaat niet alleen om cijfers. Ook tijdens de projecten 

en de vele buitenschoolse activiteiten wordt veel geleerd. Het zou ook niet altijd nodig hoeven 

te zijn om overal een cijfer voor te geven. We leren immers niet voor een cijfer, maar om iets 

te kunnen of te weten, ergens beter in te worden. Daar wordt op dit moment in onze school 

veel over nagedacht. 

Verder kan ik melden dat wij hier in de Houthavens kennelijk op vruchtbare grond staan, want 
we hebben heel wat heuglijk nieuws te melden van het kraamfront: 
 
  



 
Antoinette Dobbelmann is bevallen van haar flinke tweede zoon, Valentijn, 
Marieke Beentjes heeft een prachtige dochter, met de mooie naam Nika, 
Sonja Philipp verblijdde ons met de geboorte van haar zoon Morris. 
 
En het wachten is nog even op goede berichten van Anna Boterman in januari. 
Wij feliciteren onze collega’s uiteraard van harte met alle gezinsuitbreiding! 

Wij hopen dat zij, net als u allemaal, hele fijne feestdagen voor de boeg hebben, met een 

warm samenzijn met familie en dierbaren. 

Ik hoop u allen in het nieuwe jaar weer gezond en uitgerust terug te zien en wens u een 

gelukkig en voorspoedig 2017. 

 

Hetty Mulder, rector 

  



 

Mededelingen voor ouders/verzorgers 

 

Ouderavonden 

Donderdag 19 en dinsdag 24 januari vinden er weer 10-minutengesprekken plaats. 

Dinsdag 10 januari zult u hierover bericht ontvangen waarin wordt aangegeven hoe u zich 

hiervoor kunt aanmelden.  

 

Mededelingen van buiten 

 

Beste schooldirectie, 
  
De politie van het wijkteam Haarlemmerweg heeft onlangs een aantal 
fietsverlichtingscontroles gehouden. 
Wat daarin opviel was dat de verlichting van meerdere schoolgaande kinderen danwel 
ouders/verzorgers niet in orde waren. 
Uit oogpunt van verkeersveiligheid zal de politie na de kerstvakantie willekeurig een aantal 
fietsverlichting controles gaan uitvoeren bij verschillende scholen binnen het werkgebied. 
Tijdens deze controles is de politie zichtbaar in de wijk aanwezig en zal een zero-tolerance 
beleid worden gehouden. 
De politie streeft ernaar om zo weinig mogelijk bekeuringen te hoeven uitschrijven, dat zou 
inhouden dat de verlichting van zo goed als alle fietsers in orde is. 
Dit past in de campagne #Ikvalop https://vvn.nl/campagnes/ik-val-op. 
  
Derhalve willen wij middels deze mail de aankomende acties nu al kenbaar maken. 
Eventuele gebreken aan fietsverlichting kunnen dan nog in kerstvakantie worden hersteld 
zodat de zichtbaarheid op straat helemaal in orde is. 
  
Wat wij u als directie willen vragen is om deze mail of de informatie hierin nog voor 
aankomende kerstvakantie kenbaar te maken aan de leerlingen/ouders/verzorgers van uw 
school. 
Alvast bedankt voor uw medewerking, de politie Haarlemmerweg wenst u alvast een prettig 
Kerst en een veilig 2017. 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Rene van Duivenvoorden & Alwin Postma 
  
Politie  I Amsterdam I Wijkteam Haarlemmerweg 
Houtmankade 34,  1013 MX Amsterdam 
Mob: 06-10720603 (Rene) 
Mob: 06-83620712 (Alwin)  

https://vvn.nl/campagnes/ik-val-op


  
 
  

Geachte heer/mevrouw 
  
Na de uitzending van Zembla in oktober over kunstgrasvelden, ontstond er 
onrust over mogelijke gezondheidsrisico’s bij het sporten op deze velden. 
Daarop heeft het RIVM een uitgebreid onderzoek gedaan naar het sporten op 
kunstgras met rubbergranulaat en de eventuele gezondheidsrisico’s daarvan. 
De resultaten van dit onderzoek zijn vanochtend bekend gemaakt door het 
RIVM. 
  
Het RIVM concludeert dat sporten op rubbergranulaat niet schadelijk 
is voor de gezondheid. 
Ook als het rubbergranulaat gehouden zou worden aan de norm voor 
consumentenproducten, dan nog zou het advies het zelfde zijn. 
  
Amsterdam 
De gemeente Amsterdam neemt het advies van het RIVM over, net zoals de 
Vereniging Sport en Gemeenten (mede namens VNG), GGD GHOR, het 
ministerie van VWS en de KNVB . Wethouder van der Burg kondigde in 
november aan dat ongeacht de resultaten van het RIVM rapport, er geen 
nieuwe velden met het rubbergranulaat aangelegd gaan worden in Amsterdam. 
Tegelijkertijd gaf hij aan dat de snelheid waarmee de huidige velden vervangen 
gaan worden, afhankelijk was van de uitkomsten van het rapport. Omdat nu 
blijkt dat er geen gezondheidsrisico’s zijn bij het spelen op het rubbergranulaat, 
zullen de huidige velden via de reguliere vervangingscyclus worden vervangen 
zoals beschreven staat in het Meerjarig Onderhoudsplan Kunstgrasvelden. Met 
welk materiaal de velden vervangen gaan worden, wordt nu bekeken. 
  
Onderzoek RIVM 
Het RIVM is op verschillende manieren op zoek gegaan naar meer kennis over 
rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid. Op 
basis van een literatuuronderzoek heeft het RIVM alle relevante 
wetenschappelijke publicaties beoordeeld. Deze bevindingen zijn gecombineerd 
met het veldonderzoek. Van 100 kunstgrasvelden zijn 600 monsters 
onderzocht. Daarmee is duidelijk geworden welke stoffen voorkomen in het 
rubbergranulaat. 
In een ander onderdeel van het uitgebreide onderzoek is in een lab gekeken in 
welke mate er stoffen onder bepaalde omstandigheden vrij kunnen komen. 
Denk hierbij aan huidcontact of het inslikken van het granulaat. 
Voor de te gebruiken methoden en selectie van stoffen is ook gekeken naar de 
aanpak en resultaten van internationale onderzoeken. Daarnaast is de 
onderzoeksopzet ter toetsing voorgelegd aan een wetenschappelijke 
begeleidingscommissie. 
De uitkomsten van de verschillende onderzoeken leiden nu tot de conclusie dat 
het veilig is om op kunstgras met rubbergranulaat te sporten. 
  
Het volledige onderzoek en de publiekssamenvatting kunt u lezen op de website 
van het RIVM. 
  

  

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/december/Beoordeling_gezondheidsrisico_s_door_sporten_op_kunstgrasvelden_met_rubbergranulaat
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/december/Beoordeling_gezondheidsrisico_s_door_sporten_op_kunstgrasvelden_met_rubbergranulaat


 
 
Vragen 

         Het RIVM heeft een uitgebreide Q&A op hun website staan waar 
de veel voorkomende vragen beantwoord worden: www.rivm.nl 

         Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u ook bellen met de 
publiekslijn van het RIVM: 0800-0480 

         Heeft u aanvullende vragen over welke stappen er in Amsterdam 
genomen worden? Dan kunt u een mail sturen 
naar sportpunt@amsterdam.nl 

         Voor aanvullende informatie over de gezondheidsrisico’s kunt u 
ook contact opnemen met de GGD/Milieu & Gezondheid: 020-5555405 

  
Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jelle Veeninga 
Hoofd Sportpunt 
Sport en Bos 
  
Gemeente Amsterdam 

 

 

 

  

http://www.rivm.nl/
mailto:sportpunt@amsterdam.nl


 

 

4th Gymnasium, energy neutral high school in Amsterdam - Photo: Sónia Arrepia 

 

 

Another great year has made its mark! We completed many projects that contribute to a more sustainable 

and healthy society, from the first energy neutral high school in the Netherlands to the largest maritime 

training campus in the world. 

 

We are driven by the positive impact of sustainable design. Instead of spending money on corporate 

business gifts we will make a Christmas donation that helps children experience the fun and beauty of 

nature and supports their sustainable consciousness. We therefore chose to contribute to the herbs and 

vegetable garden of the Huizingaschool, one of our recent educational projects in Amsterdam. The 

Huizingaschool has a special place in our heart since the schoolbuilding is in line with our sustainable and 

societal ambitions. By means of cultural, social and sportive activities the school focusses on increasing the 

societal position of the children and their parents. We hope we raise awareness with our christmas donation 

by having your support! 

 

Thank you for your ongoing support! We wish you a merry Christmas and a sustainable, 

inspiring 2017! 
 

 

http://www.huizingaschool.nl/

