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Beste ouders/verzorgers, 

 
Muziekschool Amsterdam 
Op woensdag 13 februari geeft de muziekschool weer presentaties waarbij de 
ouders kunnen komen kijken. Tijdens schooltijd zullen de groepen 6A, 6B en de 
kinderen van MG, MH, MI (groep 6) hun afsluitende presentatie geven. Het rooster is 
als volgt: 

• 9.00 tot 9.30 presentatie van 6A 
• 9.45 tot 10.15 presentatie van 6B 
• 11.00 tot 11.30 presentatie van groepen 6 

MG,MH,MI 

Na deze presentaties (11.30) zullen wij afscheid 
nemen van de muziekdocenten die op dit moment de binnenschoolse muzieklessen 
geven. Wij zullen op een muzikale wijze de docenten bedanken voor de jaren dat zij 
hier hebben gewerkt. Na de vakantie gaan wij namelijk starten met een nieuwe 
groep docenten die musicaltheater lessen geven. Hierdoor komt er een einde aan 
een tijd van meer dan 20 jaren die de huidige muziekdocenten hier gewerkt 
hebben. In principe is het afscheid met de groepen 6,7,8 van onze school maar 
mocht u zelf nog les van ze hebben gehad en ze willen bedanken bent u van harte 
uitgenodigd om langs te komen. Het afscheid duurt van 11.30 tot 12.15  

Ook zal er op woensdag 13 februari de presentatie plaatsvinden van PopZo. Dit is de 
naschoolse activiteit van de muziekschool Amsterdam waarbij kinderen in groepen 
van 6 of 7 kinderen in een band leren spelen. Zij spelen covers en schrijven eigen 
liederen en zouden het heel leuk vinden als er veel van jullie komen kijken. Deze 
presentatie begint om 14.45 en zal tot ongeveer 15.45 duren.  
LET OP! De kinderen van PopZo2 die normaal om 15.15 beginnen moeten nu dus ook 
om 14.15 aanwezig zijn. 
 
Lessen Aandachttraining 
Misschien hebt u vorige week donderdag de nieuwsuitzending van AT5 gezien 
waarin een korte reportage te zien was over de aandachttraining op de PJT.  
Ook ’s avonds in het programma van Eva Jinek werd een fragment getoond. 
 
Wij (maar misschien u als ouders ook wel) zeggen vaak tegen kinderen: 
“concentreer je eens op je werk ”of “laat je niet zo afleiden, houd je hoofd er bij”. 



Maar ……..hoe doe je dat eigenlijk? De nieuwste inzichten in de wetenschap laten 
zien dat we dat kinderen en volwassenen daadwerkelijk kunnen aanleren. En dat is 
positief nieuws. 
 
Het is wetenschappelijk bewezen dat aandachttraining bij kinderen/volwassenen 
helpt om: 

• Zich beter te kunnen concentreren 
• Zich minder te laten afleiden 
• Het geheugen te verbeteren 
• Emoties/gevoelens beter te begrijpen en te reguleren 
• Het zelfvertrouwen te verbeteren 
• Aardiger te zijn voor zichzelf en voor anderen 

 
We werken op de PJT al ruim 10 jaar met de methode “Aandacht 
werkt!”. Een flink aantal collega’s is in middels ook opgeleid tot 
kindertrainer en geeft de training in hun eigen groep of soms ook in 
een andere groep. Ook hebben we al een paar keer een 
aandachttraining voor ouders gegeven. 
Bent u nieuwsgierig naar de inhoud van de aandachttraining of wilt u 
zelf meer weten? Dan is het boek Stilzitten als een kikker van Eline Snel 
een aanrader. Het boek met (bijbehorende cd) is geschreven voor 
ouders/verzorgers en staat vol met praktische tips voor thuis. 
In het voorjaar willen we weer proberen bij voldoende belangstelling 
een aandachttraining voor ouders te starten. 

Marijke Paulusma, kindertrainer, MIO trainer, coördinator Mindfulness PJT   

 

Leerlingenraad 
De PJT heeft een nieuwe leerlingenraad, deze heeft als doel om; 

• de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten 
• de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen 
• de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is 
• aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat 

ze weten dat ze mee tellen.                                            De leerlingen zijn: 
Op het podium: 
  7B -Ivy Bontjes  
MG -Thijn Berg  
MI -Melek Kakca 
MH -Emily Murell  
 
Voor het podium 
   8 -Salma Lakradi  
7/8 -Aya Nacery  
7A -Masilia el Morabit  
6A -Amana Lakradi  
6B -Daris Cekic  



Schatkamernieuws en presentaties!! 
Er zijn weer een heleboel kinderen die mee hebben gedaan aan de 
Schatkameractiviteiten en ze willen graag aan u laten zien wat ze geleerd en 
gedaan hebben. De presentaties van de activiteiten zijn komende week, u bent van 
harte welkom om naar de presentaties te komen kijken. 

Maandag 11 februari: De tekenfilm wordt getoond om 15.15 uur in het muzieklokaal. 
Komt dat zien, komt dat zien!! 

Dinsdag 12 februari: De tekenfilm van de dinsdaggroep wordt getoond in het 
bevolokaal om 15.15 uur. De kinderen hebben hard gewerkt dus kom de films 
bewonderen! 

Donderdag 14 
februari: De 
kinderen gaan aan 
u een werelddans 
laten zien om  
15.15 uur in 
speelzaal 1.  

Donderdag 14 februari: De schilderijen worden tentoongesteld in de 
gemeenschappelijke ruimte op het podium. De kunstwerken zijn vanaf 15 uur te zien, 
dan vertellen de kinderen over hun werk. 

Let op! De nieuwe Schatkamerflyer is afgelopen week uitgedeeld en u kan uw kind 
nog opgeven tot a.s. maandag 11 februari. Er zijn nog veel plekken voor de 
Toneellessen voor groep 5 en 6 en voor Stop Motion film maken voor groep 7 en 8! 

 

Verkeersexamen 
Afgelopen woensdag hebben alle groepen7 

deelgenomen aan het theoretisch 
verkeersexamen. Het theoretisch 

verkeersexamen toetst of de leerlingen de 
verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht 

hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust 
zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Alle leerlingen hebben aan de eisen 

van het examen voldaan. 
Visjes  
Nihal Bettoya en Adam Amhaouach hebben aan de eisen voor het zwemdiploma A 
voldaan. Rojayna Benali heeft aan de eisen voor het zwemdiploma C voldaan.  

Heel knap, gefeliciteerd! 
 

De groepen MD, ME en MF zijn naar de Nationale Opera & Ballet geweest. 
Ze hebben een balletworkshop over de Muizenkoning gehad. 
  

Vrijdag 15 februari zijn de leerlingen om 12 uur vrij  
i.v.m. de voorjaarsvakantie 


