
Informatie vanuit de TSO 
Lieve ouders, 
Enige tijd geleden hebben we als bestuur van de TSO een onderzoek gedaan naar wat onze kinderen 
graag zouden doen tijdens het overblijven. Uit dat onderzoek blijkt dat onze kinderen behoefte 
hebben aan meer ruimte om zelf te kiezen wat ze doen tijdens de overblijf. Voor ieder kind is dat 
anders. Zo wil de ene het liefst voetballen (bijna geheel groep 7 + 8), maar een ander kind wil liever 
binnen blijven en lezen. Anderen willen samen buiten spelen of met vriendinnen kletsen. Voor ieder 
wat wils.  
Vervolgens besloten het bestuur en de directie naar aanleiding van de uitslag van dit onderzoek en 
bezoeken aan andere scholen in Amsterdam een pilot te starten. Deze pilot houdt in dat we gaan 
werken met zones in de school. Die zones zijn gebieden waar kinderen in de pauze naartoe kunnen 
om samen iets leuks en gezelligs te toen. In de toekomst willen we binnen die zones ook 
verschillende activiteiten aanbieden. Hoewel we eerst de werking van de zones goed gaan bekijken 
en evalueren, is het de intentie dit voor de lange termijn in te richten.  
Een pilot als dit vraagt om iemand die dit vanaf het allereerste moment in goede banen kan leiden. 
Een ervaren en gekwalificeerde activiteiten-coördinator. Het bestuur en de directie hebben daarvoor 
een vacature uitgezet waarop we veel gemotiveerde reacties gekregen. Ook ouders hebben 
enthousiast gereageerd daarvoor heel veel dank. Wat een talenten hebben we op onze school, dat 
komt later zeker goed van pas. Na een aantal gesprekken heeft de selectiecommissie unaniem 
gekozen voor Annelie Grob als onze nieuwe activiteiten-coördinator. Wij zijn enorm blij dat Annelie 
met ons de uitdaging wil aangaan! 
 
En wie is dan Annelie Grob?  

‘Dat wil ik u hier graag zelf vertellen. Ik heb 
mij van jongs af aan beziggehouden met 
kunst en cultuur. Ik ben gek op verhalen uit 
verre landen en speelde vroeger graag met 
mijn Italiaanse en Zuid-Amerikaanse familie. 
Ik ben naar de kunstacademies in Amsterdam 
en Londen gegaan. Daarna heb ik op de 
school voor journalistiek ervaring met 
schrijven opgedaan.  
Vanaf dat moment ben ik vooral aan de slag 
gegaan met cultuureducatie: zo ontwikkelde 
ik bijvoorbeeld de invullingen van het 
Kinderboekenmuseum in Den Haag, het 

dakterras van Nemo en nu werk ik aan de cultuur-educatieve invullingen van de familievleugel van 
Paleis Het Loo. Ik denk dat het voor kinderen leuk en belangrijk is om van jongs af aan te kunnen 
experimenteren met allerlei creatieve en culturele uitingen. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun 
eigen verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid. En dat op een fijne manier met elkaar delen maakt ons 
sterker. Het is een voorrecht dat ik de TSO van de Westerparkschool mag gaan versterken met 
gezellige, sportieve en interessante zones waarvan de kinderen naar eigen inzicht gebruik kunnen 
maken. De locatie coördinatoren Priene & Tülin en Ik hebben er ontzettend veel zin in. En natuurlijk 
doen wij dat allemaal graag samen met u.’ 
 
Wie is de overblijfkracht van de groep van jouw kind?  
'Ben je ook zo benieuwd wie de overblijfkracht van jouw kind is? Uit onderzoek bleek dat ouders 
veelal niet weten wie op hun kind let tijdens de overblijf. Geheel begrijpelijk als je werkt. Vanaf nu 
kun je deze medewerker beter leren kennen. Kijk gewoon naast de deur van het klaslokaal, dan zie je 
daar een mooie poster! (een voorbeeld gaat bij deze nieuwsbrief als bijlage)  

Groeten van het TSO-bestuur. 
 


