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Op tijd beginnen. 
Via deze weg willen we u een compliment maken. Bijna 
alle ouders hebben om half negen de school verlaten, 
zodat de leerkrachten ook echt om half negen kunnen 
beginnen met de lessen. Ook de gangen zijn dan vrijwel 
leeg. Dit geeft rust en dat is goed. Laten we dit komend 
schooljaar met z'n allen volhouden... 
  
 
 

Kosmisch onderwijs op de Montessori-afdeling 
Op de Montessori-afdeling worden vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, 
biologie en natuurkunde thematisch aangeboden. Dit wordt Kosmisch 
onderwijs genoemd en is een belangrijk onderdeel van het Montessori-
aanbod. De materialen die we tot voor kort gebruikten, moesten nodig 
vervangen worden. Dat is inmiddels gedaan en sinds de zomervakantie 
werken we met gloednieuwe materialen. Daar worden niet alleen de 
leerkrachten blij van, maar de leerlingen ook! De materialen en de werkwijze 
nodigen uit tot onderzoeken en ontdekken. Bij de invoering van deze 
materialen worden de leerkrachten begeleid, zodat we ze optimaal kunnen 
inzetten. 
De materialen die we gebruiken, zijn ontwikkeld door de DaVinci Academie. 
Zij hebben ook een website ontwikkeld, zodat u met uw kind thuis verder kan 
met ontdekken en onderzoeken. U vindt hier voornamelijk tips voor boeken, 
spellen en uitjes. Het is de moeite waard om 
eens te kijken op: 
 http://www.davincivoorthuis.nl/ 
 
 
 
 
 
 



ZATERDAG 29 SEPTEMBER: OOGSTFEEST IN OSDORP! 
Kom op zaterdag 29 september naar het Oogstfeest op Stadsboerderij in 
Osdorp, van 12 tot 18 uur. Een feest om van te smullen met lekkere hapjes, 
interessante workshops en een bijzonder expositie.  Daar moet je bij zijn!  
  
Tuinders en cateraars uit de buurt verkopen hun producten, de leemoven 
draait volle toeren en kinderen zullen zich zeker niet vervelen. De buitenbar 
en het terras zijn open, geniet van livemuziek van lokale artiesten.  
  
Oogstfeest 2018 is een podium waar gezondheid en goed eten centraal 
staan. Het is een feest voor bewoners van heel Nieuw West. Een dag om 
elkaar te ontmoeten en kennis te maken met de boerderij. Graag 
verwelkomen we ook organisaties en ondernemers in Nieuw West die meer 
willen weten over de boerderij en onze activiteiten.  
  
Partners zijn o.a. Smaak te Pakken, Gezondheidsambassadeurs, Duifies 020, 
Wim Bijma, Food4Smiles, VU en Fonds voor Nieuw-West.  
Het Oogstfeest is gratis toegankelijk en prima bereikbaar per fiets , tram en 
auto. 
 
Stadsboerderij Osdorp, Botteskerksingel 30b, Amsterdam 



  


