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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Di 17-18-19 april Eindtoets  8 

Vr 20 april Sportdag 1 t/m 8  

Ma 23 april Gastles “Zeebenen”  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  

Vr 27 april  Koningsdag, alle kinderen VRIJ 1 t/m 8 

Ma 30 april–Vr 11 mei Meivakantie – alle kinderen VRIJ 1 t/m 8 

Ma 14 mei Weer naar school ! 1 t/m 8 

Wo 16 mei  Kledingmarkt Ouders  

 
 

Schooltuinen weer gestart !   
Het enthousiasme van groep 5 spatte er van af! Na een duidelijke instructie 
door meester Roel van de Amstelveense Schooltuinen gingen ze heel goed 
gemotiveerd aan het werk. Ieder op hun eigen stukje land met goede 
aanwijzingen van meester Roel en van juf Inge, die zelf ook “groene 
vingers” heeft.  
 
Er wordt héél 
veel geleerd 
tijdens het 
zaaien, planten 
en onderhouden 
van je eigen 
tuintje én …. het 

levert straks heerlijke en gezonde producten op die thuis tot 
voedzame maaltijden kunnen worden verwerkt.  De schooltuinen 
worden mogelijk gemaakt door de gemeente Amstelveen.  
 

Kledingmarkt op 16 mei! 
Een aantal ouders organiseert weer een kledingmarkt. U kunt kleding die nog heel en netjes is, maar die u zelf niet wilt 
dragen van te voren inleveren. De opbrengst van de markt is weer bestemd voor de school en voor de kinderen. Kijk 
komende weken op de posters in de school !  
  

Groep 6 in het Hermitagemuseum in Amsterdam                       Van onze verslaggevers Pip en Riku   

Groep 6 is donderdag 12 april naar de Hermitage geweest. Daar werden we 
door twee juffen verwelkomd. In twee groepen liepen we door het museum. 
Als eerste gingen we naar de schilderijen kijken. Deze soorten schilderijen 
hebben we bekeken: 
Portretten, stillevens, landschappen en 
dierenportretten en we hebben daardoor 
deze schilders leren kennen: Rembrandt 
van Rijn, Govert Flinck, Ferdinand Bol en 
Frans Hals. Voordat we naar de Hermitage 
gingen, hebben wij les gekregen van onze 
eigen juf over dit museum. Zo hebben wij 
geleerd waar Sint Petersburg ligt, 

namelijk in Rusland.  En toen gingen we naar het atelier om onze eigen schilderijen te maken. De juf had het ons uitgelegd 
hoe we het moesten maken. Eerst moesten we met waskrijt een schets maken. Daarna moesten we natuurlijke poeders 
mengen met water en dat werd een soort verf waarmee we konden schilderen. We gingen daarna de Gouden Eeuw 
naspelen. 
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Hong Kong Flying   
Bij het uitkiezen onder leiding van 
juf Annelies noemden de kinderen 
van groep 4 dat dit er “echt” uitzag. 
Hiermee bedoelen ze dat het geen 
abstracte maar realistische kunst 
is. Ze konden zich voorstellen dat 
ze boven in een van die flats 

zouden wonen en dan over de stad uitkijken. Met al die lichtjes vonden ze het een gezellige stad. Ze bedachten ook dat als 
je boven iemand woont, je rekening moet houden met wie daaronder woont.  
 
Bij de onthulling zeiden enkele kinderen bijna verontwaardigd: “dit is geen kunst, het is gewoon een foto!”. We hopen dat 
we fotograaf Arthur Martin op school kunnen uitnodigen voor een gastles over de kunst van het fotograferen, de invloed 
van licht en techniek en hoe je daar dan op artistieke manier mee om gaat.   
 
 

Anouks Lentefeest met groep 3  
Groep 3 was afgelopen donderdag in het Amsterdamse Bos. Ze hebben de les 'Anouks lentefeest' gedaan: veel gezocht 
naar insecten, gekeken naar vogels en een heerlijk kruidentheetje gemaakt. 
 

 

Arthur Martin 
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Spreekuur Ouder- en Kindcoach Priscilla Boontje  
 

Elke maandag op Brede School Omnibus  
Inloopspreekuur:  8:45 tot 9:45 uur    
Op afspraak:  tussen 8:00 en 11:00 uur  
Locatie:   BSO-ruimte 1e verdieping 
                p.boontje@amstelveen.nl 

0645 – 65 68 06 

 
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!  
 

8 verschillende sporten beleven in de zomervakantie                        Met speciale Omnibus korting! 

(Ingezonden door Monkey Moves)  
 
Multisport zomerkamp in Amstelveen 
Voor het eerst in de regio Amsterdam en Amstelveen wordt er dit jaar een multisport zomerkamp georganiseerd. 
Kinderen kunnen op 23, 24, 25 en 26 juli meer dan 8 verschillende sporten beleven en oefenen in en rondom de Ben 
Goudsmithal in Amstelveen.  
 
Het sportbedrijf Amstelveen, Monkey Moves en verschillende sportverenigingen helpen mee om dit mogelijk te maken. 
Het is de bedoeling dat het kamp een springplank is naar een vaste sportvereniging of naar een multisportclub zodat 
kinderen wekelijks blijven sporten bij de sport die zij het leukst vinden. 
 
Speciale Omnibus korting 
Kinderen van de Omnibus krijgen een speciale korting van 25% op de 4 dagen-tickets en 10%korting op dagtickets. Stuur 
een mailtje met de naam van jouw kind naar amsterdam@monkeymoves.nl en je krijgt een kortingscode toegestuurd! 
 
Als je er snel bij bent krijg je nog 10% extra korting en kan je nog mee met de early monkey korting! 
 
Meer informatie kunt u vinden op https://www.monkeymoves.nl/kampen/sportief-zomerkamp-amsterdam/  
 
Locatie van het sportkamp:  Sportlaan 25, Amstelveen 
Data:     23, 24, 25, 26 juli 2018 
Contactpersoon:   Koen Logchies  Telefoon: 0643 – 14 04 26 

mailto:p.boontje@amstelveen.nl
mailto:amsterdam@monkeymoves.nl
https://www.monkeymoves.nl/kampen/sportief-zomerkamp-amsterdam/
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Sportdag-impressie 
Vandaag op vrijdag 20 april hebben wij het mooiste weer dat je voor een Sportdag kunt bedenken. Hieronder een korte 
impressie van het plezier dat onze kinderen mét de hulp en steun van u als ouders hebben!  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De Beweegbus komt ook in de wijk ! 
 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël  


