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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Di 10 april Kinderboerderij Elsenhove 4 

Do 12 april  Anouks Lentefeest 3 

Do 12 april  Bezoek en les Hermitage Amsterdam  6 

Do 12 april  Kunstuitleen nieuw werk uitzoeken Enkele leerlingen van groep 4  

Ma 16 april  Onthulling nieuw kunstwerk om 8:45 uur  1 t/m 8  

Di 17-18-19 april Eindtoets  8 

Vr 20 april Sportdag 1 t/m 8  

Di 24 april  Bezoek en les Hermitage Amsterdam  4 en 5  

Wo 25 april Ouderkamer: Bibliotheek.  Boekenmarkt om 12:30 uur 1 t/m 8  

 
 

Situatie groep 1/2  
De toestroom in onze groep 1/2 houdt aan.  Ook in andere groepen komen nieuwe kinderen. Dat is goed nieuws voor onze 
school, omdat we graag verder willen groeien. Een aantal van de nieuwe kinderen heeft echter het Nederlands niet als 
thuistaal. Om er voor te zorgen dat zowel de Nederlandstalige kinderen als de niet-Nederlandstalige kinderen goed 
onderwijs krijgen hebben we extra mensen in groep 1/2 ingezet die onder leiding van juf Annelies de kinderen in kleinere 
groepjes begeleiden bij de oefeningen van het voorbereidend rekenen en taal. Juf Dirani is op alle dagen van de week 
beschikbaar als onderwijsassistent, meester Micha is er drie ochtenden per week en werkt dan gericht met de oudste 
kleuters. Daarnaast zijn er meerdere stagiaires. De kinderen zijn nu goed gewend aan deze situatie.  
 
We geven les in de Nederlandse taal en soms geven we wat uitleg voor kinderen in het Engels. Een keer per week is er 
Engelse les voor alle kinderen van groep 1/2. In de komende weken zullen er nog enkele kinderen instromen, daarna is er 
een stop tot aan de zomervakantie.  
 
Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling van uw zoon of dochter, dan bent u van harte welkom om daarover een 
afspraak met juf Annelies te maken of met de directie, als u dat wenst. Wij zorgen er samen met u voor dat ieder individueel 
kind wordt gezien en gehoord en dat we samenwerken om al hun talenten te ontwikkelen.  
 

Avondvierdaagse: lopen is gezond en leuk! 28-29-30-31 mei 
De AVONDVIERDAAGSE komt er weer aan!  Wij lopen met de Omnibus weer mee in Ouderkerk aan de 
Amstel.  Dit jaar is de avondvierdaagse van maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei.  Het is altijd een 
gezellig en sociaal evenement  in een prachtig decor. Ouderkerk aan de Amstel is beeldschoon!  

 
Deelname kost 5 
euro per persoon,  contant te 
betalen bij de inschrijving.   Na 4 
avonden te hebben gelopen krijg je 
een medaille en word je heel 
feestelijk met muziek en bloemen 
ingehaald in het centrum!   Het 
hele dorp feest dan mee! 
 
Wij hopen op heel mooi weer en 
heel veel deelnemers! Inschrijven 
kan bij Ada en Annemiek op  school  
op dinsdag 24 april, woensdag 25 
april en donderdag 26 april, als de 
school begint.  
U vindt ons dan in de hal, achter de 

inschrijftafel! Kijkt U ook nog even goed na, voor de hoeveelste keer er wordt meegelopen.  Dit in verband met de juiste 
medaille!  
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Groep 4 in de Pruikentijd  -  ‘Mag ik deze dans van u?’ 
 
door onze verslaggever Juf Eefje   
 
Vorige week hebben we in groep 4 een les gehad 
over de pruikentijd. We hebben geluisterd naar 
muziek uit die tijd (klassieke muziek) en hebben 
gezien hoe de mensen in die tijd gekleed gingen. 
Vooral de grote jurken en pruiken vielen erg op. 
Door deze zware kleding konden mensen niet 
heel wild dansen, maar was de dans heel rustig en 
netjes. 
 
Vrijdag 27 maart zijn we naar de dansschool 
geweest en hebben we gedanst zoals in de 
pruikentijd! De kinderen deden het heel goed en 
iedereen deed goed mee. We hebben veel plezier 
gehad. Tijdens de laatste dans kregen de kinderen 
zelfs allemaal een mooie witte pruik met krullen 
op! 

 
 

Groep 1/2 in het Concertgebouw  
Afgelopen week ging groep 1/2 na een goede voorbereiding in de klas met de tram naar 
Het Concertgebouw in Amsterdam voor de muzikale voorstelling Tokkel en Strijk. Er waren 
veel complimenten van de begeleiders van het Concertgebouw voor de manier waarop 
onze kinderen betrokken waren en goed meededen.  
 
De kinderen waren erg enthousiast en zaten vol verhalen over dit “avontuur”  toen ze weer 
op school terugkwamen. Op deze manier maken we weer een nieuwe verbinding tussen 
muziek, kunst en taal.  
 

 
 

Ouders van Nederlandse Taalles  op bezoek in de Bibliotheek 
Wij zijn er trots op dat wij op onze school zó veel 
ouders in onze lessen Nederlands voor Ouders 
hebben. Afgelopen keer stond een bezoek aan de 
bibliotheek op het programma. Mevrouw Connie 
Fransen, die ook op school les geeft aan de kinderen, 
vertelde op 27 maart van alles over de bibliotheek en 
over het Taalhuis, waar veel activiteiten worden 
georganiseerd voor de nieuwe Amstelveners.  
 
Wij vinden het heel belangrijk dat ouders van onze 
nieuwkomers de taal leren die je op school nodig 
hebt om over je kind te kunnen spreken met de 
leerkracht. Ook het contact en de integratie met 
andere ouders willen we op deze manier bevorderen.  

 
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël  


