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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

14 juli  Afsluiting Natuurproject en Eindfeest  1 – 8  

18 juli Afscheidsavond groep 8  8 

19 juli  Juffen- en Meestersdag  1 – 8  

21 juli Laatste Schooldag, alle kinderen om 12:00 VRIJ  1 – 8  

4 september Start van schooljaar 2017 – 2018  1 – 8  

 

 
 
Eindtijd woensdag in 2017-2018 voor alle groepen gelijk: 12:30 uur  
Met instemming van de medezeggenschapsraad hebben we besloten om na de zomervakantie de eindtijd van de 
woensdagochtend voor alle groepen vast te stellen op 12:30 uur. Dat is voor ouders die meerdere kinderen op Brede 
School Omnibus hebben gemakkelijker in verband met het ophalen van de kinderen.  
 

 
Project Natuur en het Eindfeest op vrijdag 14 juli!  
 
 INLOOP  In de ochtend is er kijk-inloop: 8.35-9.15 kunt u in de hele school kijken naar alles wat de 

kinderen gemaakt hebben bij het thema 'Natuur'. 
 

 FEEST  Vanaf 16.00 tot 18.30 is het eindfeest: alle kinderen laten een optreden zien. Er is eten, een 
riding-bull voor de oudere kinderen, een springkussen voor de jongere kinderen.... en meer! Let op: iedereen 
is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen kind(eren). 
 

 ETEN  Vanaf woensdag hangen er weer lijsten in de gang waarop u kunt intekenen voor het maken van 
een hartig of zoet gerecht en ook voor hulp.  We vinden het fijn als veel mensen iets te eten maken. Uw hulp 
kunnen wij goed gebruiken. Zou u bij het brengen van de gerechten op een briefje de ingrediënten willen 
vermelden zoals het soort vlees wat erin zit? 
 

 BONNEN We hopen dat iedereen komt. Als u ook met oudere broers of zussen of andere familie komt dan 
willen wij dat graag weten. Alle families krijgen een envelop met bonnen voor het eten. Kunt u doorgeven aan 
juf Niesje als u met broers en zussen komt die niet meer op onze school zitten? 
 

 ENVELOP Vrijdag 14 juli na school krijgt elk oudste kind een envelop met bonnen voor het eten mee naar 
huis. Vergeet deze envelop niet mee te nemen naar het eindfeest.  
 

 GELD Het buffet is bijna helemaal gratis, net als de spellen. Maar neem wat geld mee: u kunt muntjes 
kopen voor de saté, de smoothies, de frisdrank  en de loterij! 1 muntje kost € 0,50. Muntjes zijn te verkrijgen 
bij juf Ada. 
 

 KLEDING Het thema van het eindfeest is 'natuur': ook de kleding hoort daarbij. Heeft u kleding in 
natuurtinten (groen, bruin, zandkleur) of met een bloemen- of dierenpatroon? Het zou leuk zijn als veel 
kinderen en ouders in het thema gekleed zijn. 
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De Buitenspeelbus 
De Buitenspeelbus teams rijden in de schoolvakantie met de bussen door Amstelveen en blijven 1 week  lang op 
één plek staan. Elke bus heeft verschillende sport -en spelmaterialen bij zich. Denk hierbij aan; straathockey, 
voetbal, volleybal, tennis, skaten, frisbee, space scooters, stepjes/wave boards etc. In sommige wijken zijn er zelfs 
extra activiteiten, zoals springkussens en workshops! Voor ieder kind die graag buiten wilt spelen! 
 
Waar en wanneer kun je ons vinden?  
In de tweede vakantieweek van 31 juli t/m 3 augustus staat de bus achter 
Brede School Omnibus. Tijden: 15.00 - 17.30 uur en 19.00 - 21.00 uur  
 
Zeker weten dat je kunt spelen? 
De Buitenspeelbus komt altijd, behalve  bij hevige regen en temperaturen 
boven de 30 graden. Houd de facebookpagina en instagram in de gaten. 
 
Toegang is gratis maar wel op eigen risico.  
Voor meer informatie: debuitenspeelbus@hotmail.com  
Facebook.com/debuitenspeelbus ,  Instagram: Buitenspeelbus 
 

  
Wijkcoach Dyane Stam  
Mijn naam is Dyane Stam en ik ben wijkcoach voor de wijk Bankras/Kostverloren en vooral te vinden op de 
scholen. De bedoeling is dat ik na de zomervakantie met veel ouders kennismaak. In gesprek zullen we samen 
onderzoeken wat je als ouder tegen komt, welke vragen er zijn en bedenken hoe ouders, kinderen en wijk met 
elkaar te verbinden zijn. Ik kan worden ingeschakeld voor allerlei vragen, ik zoek naar oplossingen en breng ouders 
in contact met  bijvoorbeeld hulpverlening. Een aantal voorbeelden waarover met mij in gesprek kan  worden 
gegaan: 

- Wat is er te doen in de wijk, waar kan ik of mijn kind gebruik van maken? 
- Waar vind ik de juiste hulp? 
- Hoe kan ik in contact komen met andere ouders of mensen bij mij in de buurt? 
- Ik heb zelf ideeën voor de school of de wijk en ik wil weten wat de mogelijkheden 

zijn.  
Ik ben maatschappelijk werker, ik heb veel ervaring en vind het belangrijk om samen te 
werken. Met elkaar een oplossing te vinden of een idee te onderzoeken en uitwerken, zorgt 
dat we elkaar leren kennen en veel kunnen bereiken.  
 
Via telefoonnummer is 06-13317626 en emailadres is d.stam@vita-amstelland.nl kan er contact met mij worden 
gezocht en hopelijk treffen we elkaar op school.  

 
Vakanties en studiedagen in 2017 – 2018 (herhaling)  
Herfstvakantie   23 t/m 27 oktober 
Studiedag 1  20 november 
Kerstvakantie  25 december t/m 5 januari  
Voorjaarsvakantie  26 februari t/m 2 maart  
Studiedag 2  9 maart  
Paasvakantie  30 maart t/m 2 april  
Koningsdag  27 april  
Meivakantie  30 april t/m 11 mei  (dit zijn 2 weken, inclusief Hemelvaart)  
Pinksteren  21 mei  
Studiedag 3  18 juni      
Zomervakantie  23 juli t/m 31 augustus 2018  

 
 

 

 

mailto:d.stam@vita-amstelland.nl
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Blijf lezen in de vakantie ! 
Het is SUPER-belangrijk dat u samen met uw kind ook in de vakantie blijft lezen. Het is bewezen dat dat helpt om 
een goede start in het nieuwe schooljaar te kunnen maken! Hieronder ziet u de Nieuwsbrief van de “Bibliotheek 
op School” onze partner voor de schoolbibliotheek.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 
                Nieuwsbrief juli 2017 
 
 

Beste ouders, 
 
De vakantie komt er weer aan! Heerlijk ontspannen op het strand, in de tuin of naar het bos. Daar hoort lezen 
natuurlijk bij. In deze periode leen je de boeken bij de bieb lekker lang: je mag ze 6 weken houden. Digitale boeken 
(voor kinderen en volwassenen) zijn via de VakantieBieb app gratis te downloaden.  
Lezen in de vakantie is belangrijk! Zo blijven kinderen op hun leesniveau.  
 
Wil je iets vragen? Stuur gerust een mailtje! educatie@debibliotheekamstelland.nl 
 
Leestips! (te leen in de bieb) 
Op vakantie met de familie Muis, Marianne Dubuc 

 
Hoera, het is vakantie! Postbode Muis maakt een spannende reis, de hele wereld rond.  
Samen met Mama Muis, Felix, Tommie en Lola gaat hij naar het strand, op safari in de 
jungle en picknicken in de bergen.  
En overal is heel veel te zien! 
 
Een aantrekkelijk kijk- en benoemboek.  
 
Vanaf ca. 4 jaar. 
 
Schatten uit de natuur: stenen, mineralen, fossielen, schelpen, Dan Green 
 
Ontdek alles wat je wilt weten over de mooiste schatten uit de natuur. Van mineralen en 
edelstenen tot fossielen en schelpen.  
Welke steen is zo licht dat hij blijft drijven? Hoe komen kristallen aan hun vorm? Waar 
kun je het beste op zoek gaan naar fossielen? En wat is een parel precies?  
In deze encyclopedie kun je op al deze vragen antwoord vinden.  
 
Met meer dan 1000 foto's en fascinerende feitjes. 
 
 Geheimen, leugens en kluisje 62,  Lil Chase 

 
Vanaf het moment dat de populaire Hillary Randle dertien jaar geleden van de aardbodem 
verdween, is haar kluisje (kluisje 62) nooit meer gebruikt. Althans… niet om studieboeken 
en gymtassen in op te bergen. In plaats daarvan hebben leerlingen hun diepste, donkerste 
geheimen op briefjes geschreven en in het kluisje geschoven, in de veronderstelling dat ze 
daar veilig waren. Dat waren ze ook, tot nieuwe leerlinge Maya op school verschijnt. Ze 
krijgt kluisje 62 toegewezen en krijgt de geheimen er gratis bij…… 
 
Geheimen, leugens en kluisje 62 draait om vriendschap, om erbij willen horen en populair 
willen zijn. Voor meiden vanaf ongeveer 12 jaar. 
 
Voorlezen en knutselen in de zomervakantie 

Voorlezen is altijd leuk en tijdens de zomervakantie maken we er in de bieb helemaal een feestje van! 
Kom iedere woensdagmiddag lekker luisteren en knutselen in de bibliotheek.  

mailto:educatie@debibliotheekamstelland.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/educatie/de-bibliotheek-op-school.html&ei=diqJVZ2-LMHyUpWEoPAK&bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNHWXI4tJsdyjUHn4nT6Q-42Hld2qA&ust=1435139055378166
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Op woensdag 9 augustus is er een speciale voorleesactiviteit in de bieb Stadsplein . 
Conchita Willems van Verteltheater “De Bron” komt het verhaal van Schildpad en Haas 
vertellen met de Kamishibai, een Japans vertelkastje. Daarna knutselen we haas of 
schildpad. 
Lijkt je dit leuk? Kom gezellig langs en doe mee. Meedoen kan zonder inschrijving en is 
gratis. 
Klik hier voor meer informatie over alle voorleesmiddagen deze zomer. 
 

Apps voor (jonge) kinderen 

Wat weet je van spelletjes voor kinderen op de tablet en/of telefoon? Iedere dag komen er nieuwe apps 

beschikbaar voor kinderen. Ze zijn van uiteenlopende kwaliteit en soms met een agressief verdienmodel. Maar 

binnen het aanbod zijn er ook hele goede, kindvriendelijke apps die op allerlei manieren bijdragen aan de 

emotionele, fysieke, cognitieve en artistieke ontwikkeling van een kind. De vraag is dus: hoe die te vinden? 

 

Op dinsdag 18 juli geeft Cinekid in de bieb Stadsplein informatie over apps voor kinderen. Tips voor ouders en 

begeleiders waar en hoe mooie, slimme en originele apps te vinden. Nieuwe spelletjes waar jouw kind(eren) 

enthousiast over zullen zijn en jijzelf een goed gevoel bij hebt. Klik hier voor meer informatie. 

 
Gedicht 

 Ik ben al groot 
Maar mama is groter. 
Dit is een boot 
En dat is boter. 
 
De vis had beet, 
Maar de visser nog beter: 
Wat ik hier meet, 
Is meer dan een meter. 
 
M’n broertje heeft trek 
En de boer heeft een trekker. 
De boot was lek, 
Maar het water nog lekker! 
 
Vind je dit gek? 
Het kan altijd nog gekker.  
 
Van: Hans Kuyper, Uit: Tikken tegen de maan, Joke van Leeuwen 
 

Veel leesplezier!  Sandra en Connie           educatie@debibliotheekamstelland.nl   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël, directeur 

http://www.debibliotheekamstelland.nl/index.php/voorlezen
http://www.debibliotheekamstelland.nl/index.php/activiteiten/3042-cinekid-apps-voor-jonge-kinderen
mailto:educatie@debibliotheekamstelland.nl
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rNtflEGg&id=A250DCBE573C3DE7986F607DD1903D3433DC6CF0&thid=OIP.rNtflEGgPtocgIq3wuqq1AEsDB&q=haas+en+schildpad&simid=608026040488430468&selectedIndex=44

