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Beste ouders/verzorgers,







Wist u dat…
 school de Crash Course ontvangen
heeft?
 de Crash Course door de gemeente
Amsterdam in samenwerking met het
schoolbureau ontwikkeld is?
negen zij-instromers één week bij ons op
school mee mogen draaien?
deze zij-instromers komen van het
bankwezen, de culturele- en andere
sectoren?
zij heel graag juf en meester willen worden?
zij bij ons mogen oefenen?

Terugblik studiedag teamleden…
Donderdag 29 maart waren de kinderen vrij en is
ons team naar Eindhoven geweest. Daar hebben ze
een presentatie gevolgd in het Singularity U lab.
Het was een zeer indrukwekkend presentatie over
de snelheid waarin de (digitale) ontwikkelingen zich
opvolgen inde wereld. Het heeft veel stof tot
nadenken opgeleverd en is onderdeel van onze
stappen in het integreren van 21e eeuwse
vaardigheden in ons curriculum.
Sponsorloop, nu nog even niet…
We gaan tijdens de Koningsspelen geen onderdeel
sponsorloop invoeren. Het vergt nu voor ons teveel
voorbereiding. Graag verzetten we het daarom naar
een later tijdstip.
Verkeersverrassing…

Wat een verrassing trof u aan bij het ophalen van de
kinderen vanmiddag. Een prachtige krijttekening bij
de beide ingangen van school. Een tekening met een
boodschap: breng uw kinderen zoveel mogelijk
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lopend
of met de fiets naar school. Dit is een landelijke
actie om het veilig van en naar school komen te
bevorderen. Werkt u ook mee? Onze dank is groot.
Avond4Daagse…
De eerste (wandel)stap is gezet.
Vele kinderen hebben zich
ingeschreven voor de A4D. Het is
zelfs een recordaantal van 286
kinderen. Het wordt zeker een mooi
wandelfestijn. Omdat het door
ouders van de Ouderraad
georganiseerd wordt, is het
natuurlijk wel de bedoeling dat
uzelf ook meewandelt. Tot straks in
ons mooie Amsterdamse Bos.
P.s. de verzamelplaats is van locatie gewijzigd en is
nu verder het Bos (Duizendmeterweg) in.
Wedstrijd zeilen…

Wilt u dat uw kind leert wedstrijdzeilen? Voor
kinderen van 7-16 jaar gaat vanaf 8 mei tot 26 juni
de opleiding jeugdwedstrijdzeilen van start. Er
wordt 10 avonden gezeild, vlakbij, op de Nieuwe
Meer. Voor meer info zie bijgaande flyer en het
prikbord aan de voorzijde van de school.
Gastgezin…
Wilt u iets doen voor een vriendje of vriendinnetje
van uw kind? Of voor een kind uit uw omgeving?
Dat kan! Meldt u aan als gastouder. Folder
gastgezin
Maar ook..
Denkt u dat het fijn is voor uw kind als het
regelmatig in een ander gezin meedraait?
Informatie? folder vraagouder
Berichtje van The Green Kids Challenge…
Hierbij treft u informatie over The Green Kids
Challenge. The Green Kids Challenge is educatief
& interactief programma voor kinderen van 8 tot
11 jaar op de tuinen bij het VUmc. Het is elke
woensdagmiddag van 9 mei tot en met 6 juni van
14:45 tot 16:30. Is dit een leuke buitenschoolse
activiteit voor uw kind. Klikt u dan op de link.
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Belangrijke data…
di 17 apr Cito eindtoets gr 8…
woe 18 apr Cito eindtoets gr 8…
do 19 apr Cito eindtoets gr 8…
vr 20 apr Koningsspelen…
vr 27 Koningsdag…
ma 30 mei tot zo 11 mei meivakantie…
ma 14 mei A4D in het Amsterdamse Bos…
di 15 mei A4D in het Amsterdamse Bos…
woe 15 mei A4D in het Amsterdamse Bos…
do 17 mei A4D in het Amsterdamse Bos…
ma 21 mei 2e Pinksterdag…
di 22 mei studiedag team; kinderen zijn vrij…














Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
(directie)
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