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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Vr 23 maart Palmpasen bij Klaasje Zevenster 1/2  

Di 27 maart GGD op school (eerste deel)  7 

Wo 28 maart Open Podium groepen 1/2, 4, 7 en 8    8:50 – 9:30 uur  1/2, 4,  7, 8  

Do 29 maart Paasontbijt  1 – 8  

Vr 30 maart  Goede Vrijdag, alle kinderen VRIJ 1-8 

Ma 2 april  Tweede Paasdag, alle kinderen VRIJ  1-8 

Di 3 april  GGD op school (tweede deel)  7 

 
 

Mirjam Bürer te gast in groepen 5 en 6  

 
 
De kunstenares Mirjam Bürer was op woensdag te gast in de groepen 5 en 6. Toen de vorige keer groep 6 aan de beurt was 
om een werk uit te zoeken bij de kunstuitleen, was dit werk ook al geselecteerd, maar op het laatst koos groep 6 voor het 
werk van Cormeille. Nu was groep 5 aan de beurt en daarbij kwam opnieuw deze zeefdruk in de eindselectie. Daarom 
hebben we Mirjam uitgenodigd om te komen vertellen over dit werk en over de reizen die ze maakt om inspiratie op te 
doen.  U kunt ook thuis meer lezen over haar leven en werk op www.mirjamburer.com .  
 
De leerlingen waren allemaal geboeid aan het luisteren en enthousiast over het bezoek en over wat ze in deze gastles 
hebben kunnen leren.   
 
 

Koersupdate goed bezocht! 
Het was een bijzondere ervaring om zelf midden in een film te kunnen bewegen. De Virtual 
Reality film Amstelveen 360 kon worden bekeken met een speciale bril en er was internationale 
muziek door Margarida en Roenik. Sandra Solano verzorgde de thee en de heerlijke hapjes. De 
bezoekers waren bijzonder enthousiast en hebben ons hun mening gegeven over de 
internationalisering van Amstelveen.  
 
Binnenkort komen wij daarop terug in de Infobus, omdat het op onze multi-culturele school ook 
van belang is om te bepalen hoe we omgaan met de instroom van kinderen die de Nederlandse 
taal nog niet beheersen.  Ook de ouders van deze kinderen willen we helpen om bekend te raken 
met en gewend raken aan het Nederlandse onderwijssysteem.  
 

http://www.mirjamburer.com/
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Vriendelijke groet, 
Frank Roël  


