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Beste ouders/verzorgers, 

 

Bezoek aan Artis  
In de eerste week van april brengen we met onze kleutergroepen een 

bezoek aan Artis. 

Op dinsdag 2 april gaan de groepen 1/2C, 1/2D, MA en 2 plus 

Op donderdag 4 april gaan de groepen 1/2A, 1/2B, 1/2E, MC 

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

Gaat uw kind naar de naschoolse opvang, geef het a.u.b. door aan hen. 

Geef uw kind voldoende eten en drinken mee, echter niet te veel. Uw kind moet zelf zijn/haar 

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

De school begint zoals altijd om 08.30 uur. De bussen vertrekken om 08.45 uur 

en we zijn om 14.00 uur terug. 
Met vriendelijke groet, 

Leerkrachten onderbouw 

 

Fietstocht door de verzetsheldenbuurt 
Naar aanleiding van het thema oorlog waar groep 8 mee bezig is, zijn zij door 

de verzetsheldenbuurt gaan fietsen. De verzetsheldenbuurt bestaat uit 

straatnamen met alleen maar verzetshelden uit de tweede wereldoorlog. 

Samuel "Ik vond het leuk dat wij op de fiets gingen, want wij hadden 

bijna 2 uur bewogen en ook nog veel geleerd. Dus het was gezond en 

leerzaam en iedereen had wat geleerd en vond het heel leuk. We 

moesten ook alles thuis vertellen en de meeste ouders vonden het 

volgens mij ook wel leuk." 

Damla "We gingen met de fiets langs de verzetshelden en ik wist eerst niet wat 

sommige namen betekende, maar blijkbaar zit er een grote geschiedenis achter. 

We waren begonnen bij plein '40 - '45 die zijn naam te danken heeft aan de 

Duitse bezetting tijdens de tweede wereldoorlog. Daarna gingen we naar Sape 

Kuiperplantsoen, Arend Bontekoeplantsoen, Johan Schippersplantsoen, Koen 

Limpergstraat, Frans Duwaerstraat, Guus Trestorffstraat, Sieg Vaz Diasstraat en 

sloten af bij de herdenkingstegel bij de Sloterplas. Ik vond het heel erg leuk ook 

dat we het op zo'n manier geleerd hebben dat we gingen fietsen." 



Noteer in uw agenda: Workshopavond 3 april 
Op 3 april hebben we de jaarlijkse workshopavond voor 

ouders. Samen met de ouders van Educatief partnerschap 

hebben we het volgende afgesproken.  

Er worden drie workshops gegeven:  

1) Rekenen door Maarten Gresnigt: Hoe help ik mijn 

kind in kleine stapjes met rekenen. 

2) Mediawijsheid door Mieke Rode: Mediawijs opvoeden hoe doe je dat? 

3) Bevo en techniek door Anouk Castenmiller en Mark IJdo: Creatieve 

ontwikkeling. Denken en doen, werken met handen en hersens. 

Muziekdocent Peter van Os zal de avond muzikaal openen. De ouders volgen alle drie de 

workshops, elke workshop duurt een half uur.  

Inloop vanaf 19.00uur, de workshops starten om 19.30 uur. 

 

Visjes 
Nada Ahadri heeft aan de eisen voor het zwemdiploma C voldaan. 

Héél knap! Gefeliciteerd 

 

Groepen 7 verkeersexamen 
Woensdag 20 maart jl. hebben de groepen 7 deelgenomen aan het 

praktisch Verkeersexamen. Een verkeersexamen is een proef die per fiets 

wordt afgelegd in het verkeer. De kinderen leggen het praktisch 

Verkeersexamen op hun eigen fiets af. Tijdens het examen staan er 

vrijwilligers langs de route die, aan de hand van een controlelijst of 

app, beoordelen of de leerlingen goed handelen. De route van het 

praktisch Verkeersexamen gaat door de eigen woonomgeving van 

de kinderen. 

De leerlingen van de PJT hebben aan de eisen voor het 

Verkeersexamen voldaan. 

 

 

Vriendelijk verzoek… 
De bewoners van het Jacob de Rijkhof, het hof naast de school, vinden het 

niet fijn als er door het hof wordt gefietst. Het is geen fiets- maar een voetpad.  

Vriendelijk verzoek om niet door het hof te fietsen.  

Dank voor uw begrip.  
 

 
Het zandtaartenseizoen is begonnen.  
Lekker smullen in de taartenwinkel van 1/2A 



 


