
de brug | www.debrugkrant.nl | info@debrugkrant.nl | jaargang 6 | nummer 42 15

Spelletjesmiddag voor slimme kinderen
Op basisschool De Poseidon wordt op zondag 3 maart 
een spelletjesmiddag gehouden voor hoogbegaafde 
kinderen. Het is de vijfde keer dat de organisatie hb020 
zo’n middag organiseert en het blijkt een groot succes. 
“We doen dit voor kinderen die iets extra’s willen en 
nodig hebben. Wij zorgen dat ze een leuke tijd hebben 
en geven ouders gelegenheid elkaar te ontmoeten.”

“Hoogbegaafde kinderen kun-
nen soms wat unhappy zijn,” licht 
Sander Claassen van hb020 toe. 
“Op zo’n middag bloeien ze op. 
De kinderen vinden elkaar. En 
ouders zien: ik ben niet de enige 
met zo’n kind.” Kinderen krij-
gen als ze willen een opdrachtje, 
een vorige keer was dat bijvoor-
beeld een stop-motionfilmpje 
maken. Ook kunnen ze schaken 
en andere bord- en bouwspel-
len doen. 

Hb020 is in 2011 opgericht door 

ouders die zich sterk maken 
voor voltijds onderwijs aan 
hoogbegaafde kinderen in 
Amsterdam. Zo organiseren ze 
onder meer informatieavonden 
waar politiek, ouders, schoolbe-
sturen en andere professionals 
met elkaar in gesprek gaan en 
ideeën ontwikkelen.

Claassen: “Zo’n 2,5 procent 
van de kinderen heeft een IQ 
van 130 of meer. Dat wijkt net 
zoveel af van het gemiddelde 
als 70, waarvan het vanzelfspre-
kend gevonden wordt dat die 
kinderen niet op een normale 

basisschool horen. Met hoogbe-
gaafde kinderen wordt te weinig 
rekening gehouden. Ze kunnen 
daardoor gedemotiveerd raken 
en onderpresteren. In Amster-
dam gaat het om circa 1500 kin-
deren. Voor hen zijn nu op twee 
locaties in de stad in totaal vier 
klasjes beschikbaar. “Dat is veel 
te weinig. We willen dat straks 
in ieder stadsdeel een school 
is voor met voltijds onderwijs 
voor hoogbegaafde kinderen.”

De spelletjesmiddag is op zon-
dag 3 maart van 13.00–16.00 uur 
in basisschool De Poseidon aan 
de Franz Zieglerstraat. De mid-
dag is voor slimmeriken en hun 
ouders, broertjes, zusjes. Er is 
geen leeftijdsbeperking. Claas-
sen: “Als je aarzelt, kom gewoon. 
De drempel is laag bij ons.”

Meer info op 
hb020.wordpress.com

Door Linda van den Dobbelsteen

AMOS unIQ
Sinds augustus 2012 verzorgt schoolbestuur Amos als eerste in Amsterdam voltijds basisonderwijs aan 
hoogbegaafde kinderen op twee scholen. Directeur Annemieke van der Groen: “Hoogbegaafde kinderen 
hebben bijzondere cognitieve mogelijkheden. Bij ons op school volgen ze in aparte klassen de normale 
basisstof, maar kunnen dat grofweg in de helft van de tijd. In de tijd die overblijft krijgen ze aanvullende 
vakken, gegeven door vakdocenten, zoals Spaans en Engels, schaken en filosofie. Er is nu een groep 3/4/5 
en een groep 6/7/8.” Er wordt ook veel tijd besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. 
Van der Groen: “In Nederland is er veel aandacht voor de onderkant, maar de bovenkant is nog vrij 
onontgonnen gebied. Sommige kinderen zie je echt opknappen bij ons op school. Het is mooi dat we hen 
passend onderwijs kunnen bieden.” Zie ook www.amosonderwijs.nl.

Steekspel van Paul Verhoeven in première
De deels op IJburg opgenomen film Steekspel beleefde in fe-
bruari zijn perspremière. Het was een user generated project: bij 
het ontstaan van de film kon het publiek meeschrijven. De film 
kwam tot stand met medewerking van meer dan zevenhon-
derd gewone stervelingen. Verhoeven hield de regie. Alleen 
de eerste vier minuten van de film lagen vast, dat deel werd 
geschreven door scenarioschrijfster Kim van Kooten. Op haar 
personages (onder meer een zakenman, zijn vrouw, minnares 
en zoon) mocht het publiek voortborduren. Er kwamen heel 
veel inzendingen binnen en het was lastig er structuur in aan 
te brengen. Toch is dat gelukt. Enkele scenes met de zakenman 
werden gefilmd in het kantoor van Total Identity aan de Design 
Strip op Steigereiland. Verhoeven zei toen: “IJburg is een 
prachtige locatie, met veel licht.” Steekspel, met rollen van onder 
anderen Peter Blok en Robert de Hoog is vanaf 28 maart in de 
bioscoop te zien. 

Nieuwbouw basisscholen van start
Nu huizen ze nog in de tijdelijke Y49, maar eind 2013 is dan 
ook de nieuwe huisvesting voor De Poseidon en De Archipel 
klaar. Op 8 februari werd symbolisch de eerste paal geslagen, in 
aanwezigheid van portefeuillehouder Lieke Thesingh (stads-
deel Oost). De honderden leerlingen, tot hun enkeltjes in de 
verse klei, schreven hun wensen voor de nieuwe school op 
kleine briefjes. Die gingen in een koker met de eerste paal mee 
de grond in. Daarna zongen ze hun ‘heilied’.
In het nieuwe gebouw komt ook een buitenschoolse opvang, 
en de gymzaal is na schooltijd beschikbaar voor de buurt. 
Beide scholen krijgen voorlopig ieder tien lokalen.

Nieuwe gezinswoningen IJburg in verkoop
Ontwikkelaar Blauwhoed heeft op IJburg nieuwe eengezins-
woningen in verkoop gebracht. Fregat is het nieuwste woon-
plan binnen het project ‘Land in Zicht’ op Haveneiland Oost. 
In totaal omvat dit project 125 woningen. De eerste dertien 
woningen die worden opgeleverd zijn drielaags, hebben een 
oppervlakte van ongeveer 117 m2, vier slaapkamers en een tuin. 
De woningen worden standaard voorzien van vloerverwarming 
en uitgerust met een complete keuken en badkamer. Meer info 
op www.mooistepuntvanijburg.nl.

Paul Verhoeven met cast op de set op IJburg, december 2011. 
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Nico Jessekade foto martijn van den dobbelsteen

Ook steigers Jessekade moeten wachten op natuurtoets

ijburg  Een aantal commissiele-
den was er – mèt de betreffende 
bewoners – van overtuigd dat 
het beoogde deel van de Nico 

Jessekade aantoonbaar geen 
onderdeel uitmaakt van de eco-
logische hoofdstructuur, en dus 
niet hoefde te wachten op het 
door de provincie Noord-Hol-
land vereiste onderzoek naar 
het effect van waterrecreatie op 
de IJburgse natuurwaarden. 
Portefeuillehouder Nevin 
Özütok gaf echter aan dat zij 
dit voorstel alleen wil behande-
len in samenhang met andere 
nautische initiatieven op IJburg, 
die met evenveel ongeduld op 
de resultaten van nu nog lopend 
onderzoek wachten.

Verschuilt het stadsdeel zich 
niet een beetje achter al die 
onderzoeken, luidde een vraag 
uit de commissie. De portefeuil-
lehouder gaf aan dat zij helaas 
geen mogelijkheid zag om de 
wensen van een “hogere over-
heidsinstantie als de provincie ” 
te negeren.

De commissie verwees het 
burgerinitiatief tot nader order 
naar de ijskast, maar zegde wel 
toe dat de boel niet onnodig zal 
worden getraineerd zodra de 
uitslag van het onderzoek be-

kend is. Een nieuwe teleurstel-
ling voor de bewoners van de 
Jessekade, die eerder met toe-
stemming van Rijkswaterstaat 
en Waternet enkele meerpalen 
hadden geplaatst. Zij hadden 

De bewoners van Blok 55a aan de Nico Jessekade op IJburg moeten mogen hun 
bootjes nog niet te water laten. Hun burgerinitiatief om langs de oever voor hun 
deur een zestiental ligplaatsen te creëren werd afgelopen week besproken in de 
Commissie Openbare Ruimte en Financiën. Daar is besloten het onderwerp voor-
lopig niet voor een besluit naar de stadsdeelraad door te leiden.

Van de redactie Nautique

De Groene Tunnel. 

foto martijn van den dobbelsteen

Op het Grote Rieteiland is een 
duurzame en luxueuze Bed and 
Breakfast geopend. ‘De Groene 
Tunnel’ noemden Dianne Pot-
ters en haar partner Roel Fooij 
hun gastenverblijf op IJburg. De 
eigenaren kiezen zelf voor een 
duurzame levensstijl en willen 
die graag delen. 
“We willen laten zien dat je 
duurzaamheid goed kunt 
doortrekken naar je privéleven,” 
zegt Potters, die in het dagelijks 
leven bedrijven adviseert over 

duurzaam ondernemen. De 
gebruikte materialen, zoals het 
beddengoed en de meubels, 

zijn daarom Fair Trade en hon-
derd procent biologisch. “Maar 
we laten het natuurlijk ook zien 
in het ontbijt, de drankjes en de 
te boeken massages en mindful-
ness meditaties.”
Potters hoopt op bijzondere 
ontmoetingen en mooie ge-
sprekken aan de keukentafel: 
“Je ziet dat het duurzame aspect 
bijzondere mensen aantrekt. Zo 
komt er binnenkort een vrouw 
van het Wereld Natuur Fonds 
uit Zürich logeren. Ik hoop dat 
we elkaar kunnen inspireren.”
Zie voor foto’s en meer informa-
tie: www.degroenetunnel.nl.

Duurzame B&B op IJburg

gehoopt met hun burgeriniti-
atief sneller duidelijkheid te 
krijgen. In besluitvormingsland 
blijkt de horizon echter wat ver-
der weg te liggen dan door hen 
gedacht of gehoopt…


