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Beste ouders/verzorgers, 
 

Lerarenstaking  
Op woensdag 14 maart gingen de basisscholen dicht 

vanwege een nieuwe lerarenstaking.  

In Amsterdam liepen de leerkrachten om 12.00 uur in een 

grote demonstratie vanaf de Stopera naar het Museumplein. 

De P.J.T liep mee! 

Verkiezingen 
Op woensdag 21 maart zijn de verkiezingen voor de 

gemeenteraad. De school wordt deze dag gebruikt als stemlocatie voor de gemeenteraad 

verkiezingen. Dit geeft wat onrust binnen de school, zeker omdat er deze dag nog wat 

activiteiten op school staan gepland. Wij rekenen op uw medewerking om de 

personeelsruimte woensdag a.s. vrij te houden. 

 

Naar Artis… 
Volgende week brengen we met onze kleutergroepen een bezoek aan Artis. 

Op dinsdag 20 maart gaan de groepen 1/2A, 1/2D, MA, MB en 2 plus  

Op woensdag 21 maart gaan de groepen 1/2B, 1/2C, 1/2E en MC. 

We hopen op mooi weer. Denkt u aan dichte schoenen voor uw kind. 

Gaat uw kind naar de naschoolse opvang, geef het aub door aan hen. 

Geef uw kind voldoende eten en drinken mee, echter niet te veel. Uw kind 

moet zelf zijn rugzak dragen. Geef geen geld, snoep, koek of chips mee. 

De school begint zoals altijd om 08.30 uur. De bussen vertrekken om 

09.00uur en we zijn om 15.00uur terug. 

 

Met vriendelijke groet, leerkrachten onderbouw 

 

Montessoridag 
Woensdag 21 maart is het landelijke Montessoridag.  

We nodigen u dan ook van harte uit om de groep van uw 

kind te bezoeken. Daarnaast stellen we u in de 

gelegenheid om andere Montessorigroepen te bezoeken. 

De leerkrachten kunnen u informeren over het 

Montessori-onderwijs. We verwelkomen u graag op 

woensdag 21 maart van half negen tot kwart over 

negen. Meer informatie kunt u vinden op de website van 

de Nederlandse Montessori Vereniging: 

http://www.kiezenvoormontessori.nl/ 

http://www.kiezenvoormontessori.nl/


Over twee weken is het zover…  

29 maart:  het jaarlijkse songfestival!!!  
De voorbereidingen zijn in volle gang. De kaartverkoop voor 

deelnemers start op maandag 19 maart. Net als vorig jaar hebben 

we 2 kaartjes per deelnemer gereserveerd. Deze kaarten kunt u 

kopen bij de leerkracht van uw kind.  

Ze kosten € 1,50. Wilt u gepast betalen?  

Als u meer kaarten nodig hebt, kunt u die voor hetzelfde bedrag kopen bij de administratie. 

Dit kan niet eerder dan dinsdag 20 maart en maximaal twee stuks.   

De kinderen die optreden krijgen een gratis kaartje van hun meester of juf. Dat kaartje krijgt u 

meteen mee als u de gereserveerde kaarten komt kopen.   

Er zijn twee voorstellingen:   

1. Om 17.30u beginnen we met de groepen 1 t/m 4; de zaal gaat open om 17.15u.   

2. Om 20.00u treden de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op. De zaal gaat open 

om  19.45u. 

Nog twee belangrijke regels:  

1. Kinderen worden alleen binnengelaten als ze samen met een volwassene 

komen. Dus kinderen kunnen niet alleen naar binnen.  

2. Kinderen jonger dan 4 jaar mogen niet mee naar binnen.  

Met vriendelijke groet, De songfestival commissie  

 

Donderdag 22 maart:  ‘ik eet het beter’

 
Op donderdag 22 maart doen de groepen 6a, 6b, 6/7, 7a en de 6e en 7e groepers van 

mh en mi mee aan het project ‘ik eet het beter’. Dit project bestaat al jaren en wordt 

georganiseerd door uitgeverij Zwijsen in samenwerking met het voedingscentrum en de Albert 

Heyn. Er zijn verschillende interactieve lesprogramma’s ontwikkeld. Hiermee ontdekken en 

ervaren kinderen op een speelse manier wat gezonde producten doen voor hun lijf.  



De groepen 6a en 6b gaan meedoen met ‘over de tong’. Hierbij ontdekken de kinderen 

van alles over smaak. Zoet, zuur, zout, bitter: leerlingen weten deze smaken – soms letterlijk 

blindelings – van elkaar te onderscheiden door verschillende producten te proeven. Zelfs 

umami klinkt hen niet meer vreemd in de oren! Al proevend, vergelijkend en combinerend 

worden leerlingen zich bewust van wat ze eten en drinken en leren ze over de Schijf van Vijf. 

De groepen 6/7, 7a, mh en mi doen mee met ‘testlab’. Met dit lesprogramma duiken de 

kinderen in de rol van jonge onderzoeker. Al experimenterend komen ze erachter wat 

voedingsstoffen en vezels doen voor hun lijf. Zo worden ze zich meer bewust van hun 

dagelijkse eten en drinken en het belang van gezonde keuzes. 

 

Nieuw thema 
Na de voorjaarsvakantie zijn de kinderen van de jaargroep 

Onderbouw gestart met weer een leuk, inspirerend thema: 

DE HULPDIENSTEN  

We beginnen met de POLITIE . 
Daarom is afgelopen dinsdag is de buurtrechercheur op visite 

geweest in onze groepen.  

De kinderen 'hingen aan haar lippen' en vroegen haar 'het hemd van 

haar lijf'  

Een fantastisch impuls om verder te gaan met dit thema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliver en Daily waren jarig.  
Ze zijn zes jaar geworden en 
deelde…. 
ijshoorntjes gevuld met 
druiven uit en heerlijke 
fruitstokjes met een poffertje 

erbij.  Dat was lekkerrrrr. 
 



Lancering Maakplaats 021 in 

Amsterdam Nieuw-West 

Feestelijke Grote Maakplaatsdag op zondag 25 maart 

  

Foto: Waag Society 
 
Op zondag 25 maart is het zover: we openen de deuren van Maakplaats 021 Slotermeer in 
Amsterdam Nieuw-West. Namens de initiatiefnemers OBA, Waag Society, Pakhuis de 
Zwijger en Hogeschool van Amsterdam nodig ik je van harte uit om bij de lancering 
aanwezig te zijn. 
 
Maakplaats 021 Slotermeer is de vierde OBA-vestiging waar we van start gaan met een 
makersprogramma. De komende jaren volgen nog zeker zes maakplaatsen in verschillende 
wijken. Zo kunnen Amsterdamse kinderen op steeds meer plekken in de stad leren over digitale 
fabricage en stadmaken. Zo nemen kinderen hun eigen leefomgeving onder de loep in het 
programma Maak je Buurt en brengen ze bij FabSchool hun ideeën tot leven met 3D-printers, 
vinylsnijders en lasercutters. 
  
Programma Grote Maakplaatsdag 
We vieren de lancering van Maakplaats 021 Slotermeer op zondag 25 maart samen met de 
buurt. De feestelijke Grote Maakplaatsdag staat helemaal in het teken van de 'lente'.  

 Van 11.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen vanaf 8 jaar oud zich aanmelden en ieder 
uur meedoen aan inloopworkshops, o.a. vogelvilla's maken en een workshop van Smart 
Kids Lab.  

 Om 13.00 uur vindt officiële lancering plaats samen met OBA-directeur Martin Berendse, 
OBA kinderdirecteur Darryl Amankwah en de buurt! 

 
Ben je aanwezig bij de Grote Maakplaatsdag en de lancering? Meld je hier aan.   
  
Na 25 maart vinden er wekelijks activiteiten plaats in Maakplaats 021 Slotermeer. Ook in de 
andere maakplaatsen is van alles te doen. Een overzicht is te vinden op www.maakplaats021.nl.  
  
Graag tot ziens bij de opening.  
 
Met groet! 
  
Sacha van Tongeren 
programmamanager  
e: s.vantongeren@oba.nl 
m: +31 6 18 68 77 10 
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