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De Vreedzame Wijk
Vanuit de Vreedzame school doen wij als school mee met het project:
"We hebben hart voor elkaar in West"
Zeker in de huidige tijdsgeest, waarbij er letterlijk meer afstand is tussen de
mensen, vinden wij het van belang om kinderen te leren dat ook zij hun steentje
kunnen bijdragen aan een positiever klimaat in de wijk.
De kinderen krijgen een les over de Vreedzame wijk en via een
groepsvergadering verzinnen de kinderen hoe ze iets voor de wijk kunnen
betekenen.
Vorige week hebben bijvoorbeeld de groepen ansichtkaartjes en andere knutsels
ontworpen met complimenten erop. Deze hebben ze door de brievenbussen van
mensen in de wijk gegooid.
Een succes! Want groep 5A heeft zelfs een kaartje teruggekregen!
Groep 4A heeft hartenwensen rondgebracht. Bij een meneer kregen we er 2
Donald Ducks voor terug. Wie goed doet, goed ontmoet!

Corona update
De eerste groep heeft in quarantaine gezeten. Gelukkig zat het weekend
ertussen, dus viel het mee. Het was nog even spannend of het via een broer
naar een andere groep over zou gaan, maar gelukkig was dat niet zo.
Na de vakantie starten de naschoolse activiteiten weer en de BSO’s zijn weer
open. Dat is erg fijn, maar neemt wel risico’s met zich mee. Als je kind namelijk
naar de BSO of naar een naschoolse activiteit gaat, is de kans op quarantaine
groet: vanuit de groep op school, vanuit de groep op de BSO en vanuit de groep
van de naschoolse activiteit. Vanuit het bestuur in de bijlage een brief hierover.
Wij horen van meerdere kinderen dat ze in de meivakantie naar het buitenland
gaan. Realiseer je dat met de huidige stand van zaken iedereen bij terugkomst in
quarantaine zal moeten gaan. Dat houdt in dat er na 5 dagen via de GGD getest
kan worden en bij een negatieve uitslag, mogen de kinderen weer naar school
komen. Als je niet wil testen, is de quarantaine 10 dagen. Er wordt hier geen
verlof voor gegeven en dat houdt in dat er geen thuisonderwijs wordt verzorgd.

Nieuws van de OMR
De TSO-enquête is deze week met jullie gedeeld. Ik hoop dat heel veel ouders
die invullen. Laat ook van je horen als je wel tevreden bent, want de ervaring
leert dat meestal de negatieve dingen benoemd worden. Naar aanleiding van
deze enquête, de enquête die Akros af gaat nemen onder de vrijwilligers en de
kinderen, zal de school met de TSO in gesprek gaan. We hopen een mooi plan
voor volgend schooljaar op te kunnen stellen.

Personeel
Juf Juliet is bevallen van haar mooie tweeling; Sara Victoria en Hugo!
Ze verblijven in het ziekenhuis en zullen daar voorlopig blijven, want de kinderen
zijn veel te vroeg geboren. Contact loopt via mij, want Juliet heeft haar rust hard
nodig.

Koningsspelen
De Koningsspelen konden helaas niet doorgaan, maar daar hebben we het niet
bij gelaten. De kinderen hebben deze week tijdens de gymlessen activiteiten
gedaan die in het teken stonden van de Koningsspelen. Ze moesten een rebus
oplossen en de vraag beantwoorden: wat ga je in de vakantie doen? Heel erg
leuk om te zien. Verder hebben de groepen een opname gemaakt van het dansje
dat hoort bij het Koningsspelenlied. Dat was een wedstrijd met 2 categorieën: in
één take of de beste videoclip. In de categorie in één take hebben 7B en 5B
gewonnen. In de categorie de beste videoclip hebben 4A en 3A/3B gewonnen.
De kinderen kregen allemaal een ijsje omdat ze hun best gedaan hebben.

Kunst & Cultuur
Na de meivakantie starten de naschoolse activiteiten weer.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij:
Dinsdag:
•

Kinderyoga (voor groep 1-2; 2x)

•

Groothoofden en Handpoppen (voor groep 4 -8; 8x)

Woensdag:
•

Maak je eigen kleding (voor groep 3-6; 2x)

Donderdag:
•

Magische filmpjes (voor groep 5-8; 1x)

•

Streetdance (voor groep 3-6; 4x)

Wilt u uw kind nog hiervoor aanmelden? Dan dit keer graag via Arwen Bergfeld
(a.bergfeld@amgs.net) onder vermelding van alle volgende gegevens:
•

Voor- en achternaam van het kind

•

Groep van het kind

•

Welke cursus

•

06-nummer (ouder/verzorger die bereikbaar is op het moment van de cursus)

•

E-mailadres

De lessen starten in de week van maandag 10 mei.

Stepjes/skateboards/etc.
Ik snap dat het leuk is om met de step, het skateboard, etc. naar school te
komen, maar het wordt hier echt te vol op het plein. Het verzoek is dan ook om
ze thuis te laten. Mocht het echt nodig zijn om op de step te komen, parkeer die
dan bij de fietsen. Het is zeker niet de bedoeling om
stepjes/fietsjes/skateboarden, etc. in de hal van de school neer te zetten. Bij een
calamiteit levert dit namelijk enorme problemen op en ook in de dagelijkse loop
is het gevaarlijk.
Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van deze spullen.
Kinderen gaan ermee spelen en dat kunnen wij niet voorkomen. Denk daaraan
als het eventueel meekomt. Dank alvast voor jullie medewerking.

Muziekschool Amsterdam
Onder de noemer Music Meets biedt Muziekschool Amsterdam gratis een aantal
vrolijke online workshops en muziekvoorstellingen voor kinderen.
Lekker actief een half uurtje zingen, dansen, trommelen, luisteren én lachen!
Van een band in je broekzak tot een zingend speelgoedkonijn en het Grote
Peuter Sambabal, dát is Music Meets! Eens per maand gooit Muziekschool
Amsterdam haar digitale deuren wagenwijd open en wordt de rode loper
uitgerold. Ontdek ook wat voor geks je allemaal met je stem kunt doen of
trommel lekker op je rommel.
Of je nu ervaring hebt op een instrument, of niet, of je 3 óf 12 jaar oud bent:
met Music Meets kom je ruimschoots aan je broodnodige dosis muziekvitamines!
De komende editie van Music Meets is speciaal in de meivakantie gepland.

En dit staat er op het programma!
Zaterdag 8 mei 2021
•

10:00- 10:45: Muziek met peuters online (1-3 jr): Swing mee met het Grote
Peuter Sambabal. Meer info & aanmelden:
https://www.muziekschoolamsterdam.nl/live/music-meets/8-mei-2021muziek-met-peuters-online-1-tm-3-jaar/

•

12:00-12:30: Spelen met muziek online (4-6 jr.) Stoelriemen vast, we gaan
op muzikale wereldreis. Meer info & aanmelden:
https://www.muziekschoolamsterdam.nl/live/spelen-met-muziek-online/

•

14:00-14:30: Ontdek je instrument online (6-7 jr.) Ontdek het bekendste
instrument ever: je stem. Meer info & aanmelden:
https://www.muziekschoolamsterdam.nl/live/music-meets/8-mei-2021ontdek-je-instrument-online/

•

16:00-16:30: Workshop Ritme van de stad (8+) Ontdek de ritmes in je eigen
huis. Meer info & aanmelden:
https://www.muziekschoolamsterdam.nl/live/music-meets/8-mei-2021workshop-ritme-van-de-stad/

Zondag 9 mei 2021
•

12:00-12:30: Kindervoorstelling Alles voor Jonathan (al.) Jonathans'
speelgoed komt elke dag stiekem tot leven. Meer info & aanmelden:
https://www.muziekschoolamsterdam.nl/live/music-meets/9-mei-2021muzikale-kindervoorstelling/

•

14:00-14:30: Workshop Bandlab (10+) Band in je broekzak: ontwikkel je
digitale muziekskills. Meer info & aanmelden:
https://www.muziekschoolamsterdam.nl/live/music-meets/9-mei-2021workshop-bandlab/

Alle workshops en voorstellingen zijn gratis via Zoom te volgen.

Verhuizen
Gaan jullie verhuizen? Op korte of lange termijn? Geef het dan door, zodat we er
rekening mee kunnen houden. Jullie ontvangen dan een uitschrijfformulier dat
wij nodig hebben om de kinderen naar de nieuwe school over te kunnen
schrijven.

Belangrijke data
Maandag 26 april

start meivakantie (2 weken)

Maandag 10 mei

start school

Donderdag 13 mei

Hemelvaart

Vrijdag 14 mei

studiedag; kinderen vrij

Vrijdag 21 mei

Anniedag (voor de kinderen)

Maandag 24 mei

Pinksteren

