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Belangrijke data 
datum activiteit groep 

9 juni  Groep 8 projectochtend Wereldoorlog II 8 

16 juni  Zing ‘es – afsluitend concert, ouders ook welkom! 3, 5 en 7  

17 juni Samen Kunst creëren op het Stadsplein  Inwoners van Amstelveen 

21 juni  Ouderkamer  Ouders Brede School 

27 juni  Start project “Natuur”  Alle groepen Brede School 

29 juni  Rapport mee 1 t/m 7 

Week van 3 juli Ontwikkelingsgesprekken kinderen – ouders - leerkracht  

 
 

Uitstroom groep 8  
Afgelopen woensdag hebben juf Leontien en Niesje veel overdrachtsgesprekken gevoerd met de middelbare scholen 
in Amstelveen. Iedere leerling wordt persoonlijk besproken, we noemen dat de “warme overdracht”. De meeste 
leerlingen van groep 8 hebben op de Centrale Eindtoets gescoord, zoals we dat hadden verwacht. Enkele kinderen 
hadden een wat lagere score, maar op grond van de toelichting door juf Niesje en Leontien zijn ze toch geplaatst 
zoals we hadden geadviseerd.  
 
Dat betekent dat de V.O. scholen goed vertrouwen hebben in ons inzicht over de capaciteiten van onze kinderen. Er 
waren ook leerlingen die bóven verwachting hebben gescoord en voor twee kinderen is het advies daarom naar 
boven toe bijgesteld. Inmiddels zijn alle kinderen geplaatst en in de volgende Infobus publiceren wij het overzicht 
van de uitstroom, dat is de verdeling van onze kinderen over de verschillende vormen van Voortgezet Onderwijs.  
 
 

Aankondiging groepsindeling 2017 – 2018  
Vele kinderen en ouders kijken al vooruit naar het komend schooljaar. Ga ik over? Wie wordt de nieuwe 
juf of meester? Op school zijn we al een tijdje bezig met deze puzzel en we willen dat werk komende 
weken afronden zodat we in de Infobus van 22 juni de groepsindeling kunnen publiceren. In diezelfde 
uitgave willen wij ook het vakantieschema en de studiedagen vermelden, zodat u daar alvast rekening 
mee kunt houden.  
 

Tentoonstelling groot succes!  
Op woensdag 31 mei opende wethouder Maaike 
Veeningen samen met ouders en kinderen de 
tentoonstelling Kunst Dichtbij op Brede School 
Omnibus. Deze expositie is de afronding van een serie 
lessen die samen met Mirjam Zaat van Stichting 
Taalvorming zijn gegeven. In iedere groep is een 
ander kunstwerk besproken. Kinderen hebben hun 
eigen ervaringen opgeschreven en daar tekeningen 
bij gemaakt. Het doel is om gevoelens en gedachten 
steeds beter te leren verwoorden en te verbeelden en 
tegelijk de woordenschat uit te breiden.  
 
Van alle kinderen is een eigen werkstuk te zien op de 
tentoonstelling. Wethouder Veeningen onderstreept 
het belang: “Jonge kinderen in aanraking brengen 
met kunst en cultuur vergroot hun wereld en zet ze 
aan het denken”.  De tentoonstelling is nog enkele 
dagen te zien in de speelzaal.  
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Slotconcert met LIVE-band groepen 3, 5 en 7 op vrijdag 16 juni – UITNODIGING  
De groepen 3, 5 en 7 hebben een aantal keren les gehad van juf Rosanne Knaapen, een professioneel 
docent van de Muziekschool Amstelveen. Het slotconcert - met een echte live-band - en alle kinderen van 
groep 3, 5 en 7 wordt gegeven op vrijdag 16 juni van 9:30 tot 10:30 uur.    
 

Ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden: WELKOM !!! 
Stadshart, Muziek- en Dansschool Amstelveen 

Zonnesteinzaal  (plaats voor 180 personen)  
Inloop vanaf 9:00 uur, aanvang concert 9:30 uur, gratis toegang 

 
De kinderen van groepen 3, 5 en 7 lopen met hun leerkrachten van school naar het Stadshart. Ouders en 
belangstellenden mogen meelopen of rechtstreeks naar de Muziekschool gaan.  

 
Samen kunst creëren op het Stadsplein op 17 juni 2017 
Ingezonden vanuit de gemeente Amstelveen  

 
Op zaterdag 17 juni vindt op het Stadsplein 
een uniek evenement plaats. Onder leiding 
van kunstenares Stephanie Rhode kan jong en 
oud meewerken aan een tijdelijk kunstwerk. 
Met het kunstwerk viert Amstelveen de jubilea 
van de steden-banden met Berlijn Tempelhof-
Schöneberg (Duitsland) en Villa El Salvador 
(Peru). Kunstenares Stephanie Rhode: “Op het 
Stadsplein leggen we de vorm van zeven 
huizen die met elkaar een labyrint vormen. Hier kunnen voorbijgangers doorheen lopen. Bloemen en 
planten geven een kleurrijk patroon aan het labyrint. Centraal staat een huis dat gevuld wordt met 
rozenblaadjes. Daarnaast creëren we een lichtpatroon dat de duur van stedenbanden weerspiegelt. Het 
idee 
achter het labyrint is om samen de weg te maken, ervaringen, cultuur en plezier met elkaar te delen en 
daarmee elkaar beter te begrijpen.” 
 
Meedoen? 
Zin om Stephanie te helpen? Er zijn tal van activiteiten: opbouwen van het kunstwerk, uitleg geven aan 
voorbijgangers, opbouwen lichtceremonie in de avond en afbouwen op zondagochtend. Iedereen kan 
meedoen. Meld u aan via labyrint@amstelveen.nl  www.mensenmakenamstelveen.nl. Informatie over de 
kunstenares vindt u op:  www.stephanierhode.nl.  
 
Mensen maken Amstelveen wil een beweging op gang krijgen die laat zien hoe we met elkaar – vanuit 
ons eigen denken, doen en zijn – een bijdrage leveren aan onze stad. 

 
 
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël  
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