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Scholenmarkt/informatie ochtend 
     

           

 

 

Dinsdag 16 mei was de scholenmarkt in 

Amsterdam West. Onze gezellige kraam 

heeft veel ouders getrokken en we hebben 

ook leuke gesprekken gevoerd.  

Voor nieuwe ouders was het een mooie 

mogelijkheid om alle scholen in west te 

bekijken. 

Vrijdag 19 mei was er op school nog een 

open dag. Hier hebben de kinderen van 

groep 7 de ouders alles over de school 

verteld. Ook dit was een succesverhaal! 

Juf Femke is terug 
 

                  

 

De baby van juf Femke is al weer 4 maanden. 

Vandaar dat juf Femke haar verlof is 

afgelopen en ze weer op school aan  het werk 

is. 

Tot de zomervakantie kan Veronica ook nog 

blijven, dus we hebben even de luxe van 3 

intern begeleiders. 

 

 

Praktisch Verkeersexamen 
     

        
 
 

Dinsdag 30 mei hebben de kinderen van 

groep 8 meegedaan met het praktisch 

verkeersexamen. Ze moesten een parcours 

fietsen waarbij ze moeten letten op alle 

verkeersregels en op het andere verkeer. 

Bijna alle kinderen zijn in 1x geslaagd. 3 

kinderen mochten donderdag herexamen 

doen. Hopelijk hebben zijn nu ook het mooie 

diploma gehaald en kunnen ze straks veilig op 

de fiets naar de middelbare school. 

 

 



  

 

Project 2e wereldoorlog groep 8 
 

             

 

 

Vrijdag 2 juni was de presentatie van de 

groepen 8 over het project "oorlog in mijn 

buurt". Er waren een aantal oudere dames en 

heren in school die in de afgelopen weken 

geïnterviewd zijn door onze leerlingen. Ze 

hebben een heleboel verteld over hun 

ervaringen als kind in de oorlog. De kinderen  

hebben vandaag hun verhalen aan ons 

verteld. Zo zullen de verhalen altijd verteld 

blijven! 

Het waren bijzondere ontmoetingen tussen de 

jeugd en de ouderen uit onze buurt. 

 
 

 

Bezoek aan het Willet Holthuijzen museum 
   

       
  
   

 

De groepen 4 gaan deze week op bezoek 

naar het Willet Holhuysen museum. Dit is een 

echt luxe grachtenhuis aan de Amsterdamse 

grachten, waar vroeger een rijke dame en 

heer hebben gewoond. De kinderen gaan als 

madame & monsieur net doen of ze ook als 

rijke mensen in dit huis wonen. 

Een hele leuke manier op de geschiedenis 

van Amsterdam en haar bewoners te leren 

kennen. 

 
 

 

 

Pinksteren – vrije dag 
   

    
 

 

 

Er komt weer een lekker lang weekend aan. 

Pinksterweekend. 

De kinderen zijn maandag 5 juni ook nog vrij. 

We zien iedereen graag weer terug op 

dinsdag 6 juni.  

 

Na het lange pinksterweekend hebben we 

nog 7 weken tot de zomervakantie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Speluitleen 

  

 
 
              

 

Elke donderdagmiddag is Jesse Dijksman op 

school. Hij heeft dan een soort mini-uitleen-

winkeltje van gezelschapsspellen. Voor 

slechts 1 euro kun je een week een 

gezelschapsspel lenen. Superleuk om thuis 

met vriendjes/vriendinnetjes/papa/mama/etc 

een spelletje te doen. 

Je kan kiezen uit o.a. Scrabble, Kolonisten van 

Catan, Rummikub en schaken. 

Jesse staat vanaf 14.30 -15.00 uur in de grote 

hal. 

Juf Iris voorleeskampioen 

  

             
                 

 

Onze stagiaire uit groep 1/2A, Iris Jansen, 

heeft namens de HVA meegedaan aan de 

voorleeswedstrijd van de PABO. Ze is 

kampioen geworden van Noord Holland, en 

bij de grote landelijke finale werd ze 3e. 

Wij zijn super trots op zo'n knappe 

voorleesjuf. Het kan niet anders dan dat ze 

ook een super juf zal worden later. 

Gefeliciteerd Iris!! 

Ouderbijdrage 
  

               

Sorry, we blijven herinneren! 

Van veel ouders hebben we de betaling van 

de ouderbijdrage inmiddels ontvangen. 

Helaas zijn er toch ook nog veel ouders die dit 

nog moeten doen. 

Over 4 weken gaan we al op kamp en 

schoolreisje. Help de ouderraad mee om dit 

ook financieel op tijd rond te krijgen! 

Betalen kan digitaal op de rekening van de 

ouderraad: NL24INGB0004882277 onder 

vermelding van de naam van uw kind(eren). 

Contant kan ook op de ochtenden tussen 8.30 

en 8.45 uur bij de administratie. 

 

 



 

 

 

Spellencircuit bij de kleuters 
     

Vrijdag 2 juni was er een spelletjescircuit in de kleutergroepen. Dit was de afsluiting van 

het thema "speel je mee?" Ouders kwamen gezellig meedoen!  

Best wel lastig hoor, al die spelregels. En verliezen is ook helemaal niet leuk! 

Ze hebben dan ook een heleboel geleerd de afgelopen weken. 

Volgende week start het nieuwe thema "op reis met de piraten". 

 

 

 


