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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Wo 27 maart Groep 2/3 naar de Stopera 2/3  

Do 28 maart Groepje kinderen uit groep 4 naar Kunstuitleen  4 

Ma 1 april  Onthulling nieuw kunstwerk voor leerlingen en ouders 1 – 8  

Wo 3 april  Open Podium  1 – 8 en ouders  

Wo 3 april Zing ‘es  Theaterles  3 – 5 – 7  

Vr 5 april Concert op de Muziekschool 3 – 5 – 7 en ouders  

Wo 10 april Ouderkamer 3  ouders 

 

 
Bibliotheek-ouders gevraagd  
Wij zijn opzoek naar een enthousiaste ouder, die wil helpen in onze 
schoolbibliotheek. We zoeken iemand die het leuk vindt om kinderen te 
helpen bij het kiezen van een leesboek.  Dan de boeken te scannen die door 
de kinderen geleend worden en de teruggebrachte boeken weer retour 
scannen en op de juiste plek in onze bibliotheek terug plaatsen. 
  
Dus ben jij die enthousiaste ouder die het leuk vind om op school actief te zijn 
en ben je 1 middag per week of 1 keer in de veertien dagen beschikbaar?  
 
Meld je aan bij juf Eefje, Belinda of Inge. 
 
 

Bibliotheek nieuws  
Wat als de maan van kaas was? Zouden er dan maanmuizen wonen? En wat als je graag een succesvol YouTuber wilt 
worden? Of als je even geen inspiratie meer hebt voor je duizenden legosteentjes?  
 
Voor de nieuwsgierige en ondernemende lezers onder ons hebben we weer een paar leuke boekentips op een rij gezet. 
En als je echt graag nieuwe inspiratie wilt opdoen om dingen te maken, dan nodigen we je uit voor de feestelijke opening 
van onze enige echte Maakplaats in de bieb op 6 april.  
 

Meer info? Klik op de link voor onze nieuwsbrief. 
 
 

Avondvierdaagse vóóraankondiging  (zie ook de bijlage!!)  
We kunnen weer de Avondvierdaagse lopen in Ouderkerk aan 
de Amstel. De eerste avond is maandag 20 mei en de vierde 
en laatste avond is donderdag 23 mei.   
 
U kunt Uw kind opgeven van maandagochtend 8 april t/m 
donderdagochtend 11 april, voor aanvang van school, in de 
centrale hal. Inschrijven kost 5 euro per kind.  
 
Om alle kinderen veilig de route te kunnen laten lopen, zijn 
we opzoek naar verkeersregelaars. D.m.v. een internet 
cursus kan er een certificaat gehaald worden. Opgeven voor 
verkeersregelaar kan bij juf Ada.  
 
 
 
 
 

https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Omnibus
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Nestkastjes voor verduurzaming  
Woningbouwcorporatie Eigen Haard is 3 jaar geleden begonnen met het programma Samen Verduurzamen. Dit 
programma is opgezet om in een snel tempo de slecht geïsoleerde woningen van Eigen Haard te verbeteren. Door deze 
verbetering is er minder energie nodig om de woningen warm te krijgen en ze ook warm te houden. Het verbeteren van 
de woning kan door middel van het isoleren van de gevels, daken en vloeren. Ook wordt vaak het glas vervangen voor 
isolatieglas.  

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden moet er rekening gehouden 
worden met de Flora en Fauna in en rondom de gebouwen. Er kunnen namelijk 
verblijfplaatsen aanwezig zijn van verschillende beschermde diersoorten zoals 
gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Deze diersoorten leven onder de 
dakpannen, dakranden en in de spouwen van gevels.  
 
De verblijfplaatsen worden door verschillende onderzoeken gedurende het jaar 
vastgesteld. Naast het uitvoeren van de onderzoeken zal er voor vervangende 
verblijfplaatsen gezorgd moeten worden. Dit gebeurt met verschillende 
soorten nestkasten. Om de dieren te laten wennen aan de nestkasten moeten 
deze gemiddeld zes maanden voor de start van de werkzaamheden worden 
opgehangen. Samen met een ecoloog wordt er gezocht naar geschikte plekken 
om de nestkastjes op te hangen. Dit gebeurt voornamelijk aan gebouwen, 
binnen een straal van 200 meter van de woningen die verduurzaamd gaan 

worden.  
 
Helaas verhuizen de dieren niet direct naar de 
nestkasten . Daarom worden de oude verblijven 
ongeschikt gemaakt als de gewenningsperiode 
voorbij is. Er wordt dan gezorgd dat de dieren 
nog wel naar buiten kunnen, maar niet meer het 
verblijf binnen kunnen. De dieren moeten dan 
opzoek naar een nieuw verblijf.  En kunnen dan 
terecht in de nestkasten die in de omgeving zijn 
opgehangen.   
 
Dit jaar worden er is Amstelveen en omstreken 
656 nestkasten specifiek voor vleermuizen 
opgehangen. Hierdoor kunnen er de komende 
paar jaar 1200 woningen verbeterd worden! 
 
 
 

Planten verpotten  
Nog een mini-projectje op het gebied van 
duurzaamheid. In de lerarenkamer stond al 
een hele tijd een roestige plantenbak met 
Sanseveria’s (deze plant wordt ook wel 
Vrouwentong genoemd).  
 
Onder leiding van juf Inge en juf Ada hebben 
twee vrijwilligers de grote plant in twee 
kleinere planten verdeeld en overgepot in 
twee mooie nieuwe potten.  
 
Een prachtig resultaat, nu kunnen de planten 
weer ongestoord verder groeien.  
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Zwerfvuil en zwerf-afval          (van onze verslaggevers)  

“We hebben met groep 4 veel geleerd over afval. Er zijn 
verschillende soorten afval; restafval, groenafval, plastic afval, 
glasafval, papierafval. Heel veel van dit afval ligt gewoon op 
straat. Dat is slecht voor de natuur. Dieren gaan daar dood van 
omdat ze dat eten.  
 
Dat willen wij niet en daarom hebben wij opgeruimd buiten om 
onze school heen. We vonden heel veel sigarettenpeuken en 
plastic! We hebben alles in zakken gedaan met grijptangen. 
Weet je wat we ook vonden?? Een slipper en een handschoen!! 
Dat is gek!” 

 
Van Yara, Kai en Amnon van groep 4. 

 

Zwerf-fiets  of Omnibus-fiets ? 
Voor onze school staat al een hele tijd een blauwe fiets geparkeerd. 
Wie van u weet van wie deze fiets is?  
 
Als we niets horen, dan willen we deze fiets “recyclen” en er weer 
een goed-rijdend vervoermiddel van maken als reservefiets voor 
uitstapjes en excursies.  
 
Is het uw fiets?  Laat het weten aan juf Ada.  
 
 

Het EPJO – project in groep 8  
In Amsterdam Noord is het begonnen, daarna is het via Diemen-Zuid een landelijke 
actie geworden: de voorlichting vanuit de politie over de keuzes die kinderen op 
jonge leeftijd al kunnen maken. Politieman Gerard Zwarts heeft dit project bedacht 
en uitgewerkt samen met de Peter Faber stichting. De kinderen krijgen les over 
keuzes. Wat is een strafblad? Waar moet je op letten? Een bijzonder onderdeel is 
dat er een ex-gedetineerde in de klas komt vertellen over zijn ervaringen bij het 
maken van foute keuzes. Groep 8 was bijzonder onder de indruk en Nishey, Niyad 
en Lucas schreven een verslag.  
 
“Op donderdag 14 maart kwamen een ex-gedetineerde en een politieman naar groep 8. Als 
eerste legde meneer Zwarts de regels uit. Hij was in het begin een beetje streng voor de 
leerlingen van groep 8, maar dat veranderde al snel naar positiviteit. Meneer Zwarts (de 
politieagent) was een aardige man en hij heeft de leerlingen veel bijgeleerd.  
 
Vervolgens kwam de ex-gedetineerde aan het woord. Hij vertelde onder andere hoe oud hij 
was toen hij op het slechte pad kwam, wat het met hem heeft gedaan en hoeveel spijt hij er 
van heeft. Hij vertelde ook dat de leerlingen vooral niet het zelfde pad moesten nemen (“geef nooit je ID-kaart aan iemand anders”).  
 
Daarna vertelde meneer Zwarts nog verder over pesten en dat het soms zo erg kan zijn, dat sommige mensen zelfmoord plegen. Hij 
adviseerde sterk om na te denken over pesten en het vooral niet zelf te doen. Dat was een aangrijpend gesprek. Tot slot kregen alle 
leerlingen het “levenslang geldige Kampioenspaspoort”.   

 
De tweede les in dit project bestaat uit een bezoek aan de rechtbank in Amsterdam, waar de leerlingen onder 
deskundige begeleiding een rechtszitting gaan bijwonen. Zie ook  https://epjo.nl/    
 
 
Vriendelijke groet,  
Frank Roël, directeur  

https://epjo.nl/

