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Agenda
10 april
11 april
13 april
16 april
17, 18, 19 april
19 april
20 april
23 april
24 april
27 april t/m 12 mei

Spelletjesmiddag 1-2 met hulp groep 8
Uitnodigingen contactmiddag en –avond gaan mee
Cirkelacademie; spelletjesochtend 3-4
Start ICT week; voorspeelvond Blazersklas bij de Muziekschool
Eindtoets groep 8
Groep 8 gaat ’s middags bowlen; Contactmiddag en avond
Koningsontbijt
Schoolreisje
Groep 1-2 naar Elsenhove
Meivakantie

Verjaardagendag
Wij willen iedereen bedanken, die geholpen heeft om onze Verjaardagendag tot een groot succes te maken!

Vakantierooster 2018-2019
De vakanties en extra vrije dagen voor komend schooljaar vindt u in dit overzicht.
Eerste schooldag
Personeelsdag Stichting
Herfstvakantie
Extra week
Extra dag voor Kerst
Kerstvakantie
Extra dag
Voorjaarsvakantie
Extra dag
Pasen en Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Extra dag
Extra vrij
Zomervakantie

OB en BB
OB
OB en BB
OB en BB
OB
OB en BB
OB
OB en BB
OB en BB
OB en BB
OB
OB en BB
OB en BB

Ma 3 september 2018
Wo 26 september 2018
Ma 22 oktober 2018 – vr 26 oktober 2018
Ma 29 oktober 2018 – vr 2 november 2018
Vr 21 december 2018
Ma 24 december 2018– vr 4 januari 2019
Vr 15 februari 2019
Ma 18 februari 2019 – vr 22 februari 2019
25 februari 2019
Vr 19 april 2019 – vr 3 mei 2019
Do 30 mei en vr 31 mei 2019
10 juni 2019
11 juni 2019
Vr 12 juli 2019
Ma 15 juli 2019 – vr 23 augustus 2019
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Schoolreisje 23 april
Maandag 23 april gaan wij gezellig met de hele school op schoolreis. De groepen 1 t/m 6 gaan Drievliet en
groepen 7 t/m 8 gaat naar Walibi. De bussen vertrekken rond 8:45 vanaf de Noorderkroon en Orion. U bent van
harte welkom om uw kind uit te zwaaien! De leerkrachten vragen de ouders om mee te gaan als begeleider van
een groepje. Voor de groepen 1 t/m 4 gaat er 1 ouder per 5 kinderen mee, van de groepen 5 t/m 7 gaat er 1
ouder per 6 kinderen mee en groep 8 mag zelfstandig door het park lopen.
Voor de lunch wordt gezorgd. U hoeft uw kind(eren) alleen een tienuurtje mee te geven en een klein snoepje
mag. Zorg voor voldoende drinken voor de hele dag.
Rond 15:30 komen de groepen 1 t/m 6 terug vanuit Drievliet. De groepen 7 t/m 8 komen rond 17:00 terug. De
kinderen mogen geen geld en ook geen telefoon mee nemen tijdens het uitje.
Wij hopen natuurlijk op een mooie /droge dag maar het kan ook regenachtig zijn. Zorg dat uw kind(eren)
weerbestendig is aangekleed.

Hardlopen op Moederdag
Zondag 13 mei 2017 (Moederdag) doet Onderwijsgroep Amstelland mee aan de Ronde Hoeploop in Ouderkerk
aan de Amstel. Als Onderwijsgroep Amstelland vinden wij gezondheid belangrijk en dit willen we graag
combineren met een stukje burgerschap. Wij nodigen alle leerlingen binnen de Onderwijsgroep Amstelland
(groep 5 tot en met 8) uit om voor het goede doel 2km te lopen. Dit jaar hebben wij gekozen voor Right To Play.
www.righttoplay.nl . Je inschrijfgeld is meteen de bijdrage voor het goede doel, maar meer mag natuurlijk ook.
Heb je zin om mee te lopen, schrijf je dan in via de onderstaande link. We hopen op zoveel mogelijk kinderen die
mee doen.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHo5Q9MTd0SGzTDtlbjAXGQf-pOlJYdGtxOON7Mhv1UMU1LQURDQ0QyWlZLT1VRODFIU1NWWEpWSS4u

Mededelingen van samenwerkende partners
De Meent
De Meent organiseert in de Meivakantie allerlei leuke activiteiten voor onze kinderen.
Di. 1 mei: Timmeren en knutselen voor Moederdag
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Tijd: 10.00u. – 12.00u.
Kosten: € 3,Max. 15 kinderen
Wo. 2 mei: Sportinstuif
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Tijd: 13.30u. - 15.30u.
Kosten: € 3,- (met strippenkaart € 2,50; met AmstelveenPas € 2,-)
Onbeperkt aantal kinderen
Do. 3 mei: Workshop Percussie (trommelen) o.l.v. van Femke Krone
Tijd: 12.00u. – 13.00u. voor kinderen van 6 – 8 jaar (max. 15 kinderen)
13.00u. – 14.00u. voor kinderen van 9 – 12 jaar (max. 15 kinderen)
Kosten: € 5,Ma. 7 mei: Speurtocht
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Tijd: 13.00u. – 15.00u.
Kosten: € 1,50
Onbeperkt aantal kinderen
Di. 8 mei: Taart en koekjes bakken in de Middenhof
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Tijd 14.00u. – 16.00u.
Kosten: € 3,50
Max. 15 kinderen
De kinderen moeten zich om 13.45u. verzamelen bij De Meent.
Na afloop worden ze daar ook weer teruggebracht.
Ze kunnen ook direct naar de Middenhof gaan op bovenstaande tijd.
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Wo. 9 mei: Sportinstuif
Voor info: zie wo. 2 mei

Multisport in de zomervakantie
Kinderen houden van bewegen, het liefst zoveel mogelijk. Maar op welke sport ga je dan en kun je ook meerdere
sporten tegelijk doen? Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen in tussen de 4 en 9 jaar erachter komen wat
hun favoriete sport is!
Multisport zomerkamp in Amstelveen
Voor het eerst in de regio Amsterdam en Amstelveen wordt er dit jaar een multisport zomerkamp georganiseerd.
Kinderen kunnen op 23, 24, 25 en 26 juli meer dan 8 verschillende sporten beleven en oefenen in en rondom de
Ben Goudsmithal in Amstelveen.
Het sportbedrijf Amstelveen, Monkey Moves en verschillende sportverenigingen helpen mee om dit mogelijk te
maken. Het is de bedoeling dat het kamp een springplank is naar een vaste sportvereniging of naar een
multisportclub zodat kinderen wekelijks blijven sporten bij de sport die zij het leukst vinden.
De sporten worden gegeven door professionele trainers van voetbal, hockey, rugby, handbal, turnen, atletiek,
freerunnen en volleybal. Alles wordt gecombineerd met apekooien en gaat vanzelfsprekend gepaard met veel
plezier en gezelligheid.
Wat is Multisport
Multisport is een opkomend fenomeen waarbij kinderen niet één maar meerdere sporten beoefenen om zo de
motoriek te verbeteren, het plezier verhogen en de sociale ontwikkeling te stimuleren.
Door meerdere sporten te doen ontwikkelen kinderen een brede motorische basis. Dit zorgt voor minder
blessures, meer plezier en uiteindelijk meer bewegen op latere leeftijd. Ook de kans op betere topsportprestaties
kan toenemen. Door de sporten te combineren met een apekooi parcours en muziek leren de kinderen op
verschillende manieren en is de belevenis erg hoog.
Multisportclub en sportvereniging
Monkey Moves organiseert het zomerkamp niet voor de eerste keer. In Utrecht hebben ze al meerdere jaren
een succesvol zomerkamp georganiseerd.
Als sociale onderneming wilt deze sportclub zoveel mogelijk kinderen een brede motorische ontwikkeling
meegeven, zelfredzaamheid van de kinderen stimuleren en ze een positief zelfbeeld geven. Bij Monkey Moves
kunnen kinderen wekelijks multisporten en 11 verschillende sporten beoefenen in een heel sportseizoen. Dit
gebeurt in verschillende gymzalen door heel Amsterdam.
Meer informatie over het zomerkamp vind je op https://www.monkeymoves.nl/kampen/sportief-zomerkampamsterdam/
Locatie van het sportkamp: sportlaan 25, Amstelveen
Data: 23,24,25,26 juli 2018
Contactpersoon: Koen Logchies
Telefoon: 0643140426
Email: koen@monkeymoves.nl
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