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Belangrijke data
datum

activiteit

groep

Di 25 – Do 27 juni

Ontwikkelingsgesprekken

Ma 1 juli

Artiestenkaravaan door Aslan Amsterdam

Vr 5 juli
Di 9 juli
Wo 10 juli

Eindfeest met “Omnibus got Talent” 17:00 tot 19:00 uur
Afscheid van groep 8
Juffen- en meestersdag
Vanaf 12:00 uur alle groepen VRIJ
START VAN DE ZOMERVAKANTIE
Eerste schooldag van 2019 – 2020

2 – 7 en ouders
Hele school + ouders bij de
presentatie ’s middags
Hele school
8
1–7

Vr 12 juli
Ma 26 aug

1–8
1–8

Bankras Kostverloren Festival
“Heel Bankras Bakt”
Vandaag, donderdag 20 juni vond weer het jaarlijkse BaKo-festival plaats.
Onze kinderen van groep 3 deden mee met het versieren van Cupcakes.
Dat werd mogelijk gemaakt door juf Dinette van Panta Rhei met hulp van
Sandra Solano, bij velen van u nog wel bekend.
Morgen wordt de uitlag bekend bij wie het het beste gelukt is. Vandaag
worden ook de in gestuurde taarten beoordeeld door Hans Spitsbaard, de
winnaar van Heel Holland Bakt van vorig jaar.
Er waren optredens, sport en spel, kortom veel te doen. Een goede
verbinding tussen de buurt en de scholen. Het festival wordt mede
mogelijk gemaakt door Amstelveen Sport, Brentano, Participe en Panta
Rhei met Omnibus.

Techniek samenwerking voor
groep 7
Onze groep 7 kreeg de kans om op Panta
Rhei een serie technieklessen te volgen en
meteen ook wat ervaring te krijgen met het
leren zoals dat op een grote school gaat.
Het was erg succesvol. Aan het eind was er
nog tijd over en die werd door de kinderen
goed gebruikt om nog een mooi
spijkerplankje als vaderdagcadeau te
maken.

1

INFOBUS

20 juni 2019

Sportkampen in Amstelveen

Groep 4 bouwt samen een
polder!
In groep 4 hebben de leerlingen goed
samengewerkt aan het thema Polder.
Ze hebben gelezen, geleerd en ook zelf
dijken gebouwd. Het was spannend
om te zien welke dijken ook echt
waterdicht waren.
Op de foto het laatste gezamenlijke
werk dat ze hebben gemaakt. Een
echte polder met een dijk en een
ringvaart, compleet met dijkhuisjes!

Vriendelijke groet,
Frank Roël, directeur
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