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Cobramuseum
Alle kleuters hebben deze week een
bezoekje gebracht aan het
Cobramuseum in Amstelveen. Heel
spannend natuurlijk: eerst een stukje
met de auto, parkeren in een grote
ondergrondse garage en tot slot de
kunstwerken bekijken waar we het in
de klas al over hadden gehad. Een
goede voorbereiding op de
Vernissage van 24 juni!

Deze maand op de agenda
zondag 19 juni: Vaderdag
20-23 juni: Groep 8 naar Ameland
donderdag 23 juni: Schoolreisje groep 7 naar Poldersport in De Kwakel
vrijdag 24 juni: Groep 8 vrij
vrijdag 24 juni: Fiep Vernissage Kleuterbouw
maandag 27 juni: Groep 8 fietst naar toekomstige middelbare school
donderdag 30 juni: Groep 4 naar Stedelijk Museum
donderdag 30 juni: Slaapfeestje oudste kleuters
vrijdag 1 juli: Jongste kleuters hele dag vrij; oudste kleuters vanaf 11 uur
maandag 4 juli: Schoolreisje groepen 3 en 4 naar Oud-Valkeveen
dinsdag 5 juli: Kinderen krijgen rapporten mee

Let op de zon
Heerlijk dat we weer zoveel
buiten kunnen zijn, maar let
op de zon! Geef uw kind als
het op schoolreis gaat een
petje mee en smeer 's
ochtends alvast goed in.

Activiteiten voor de zomervakantie
Weet je nog niet wat je deze zomervakantie gaat doen? Er wordt van alles georganiseerd
in de stad!
Zomerschool Aslan Fiepers kennen Aslan natuurlijk al van de lessen op school. Deze zomer
kunnen alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang tussen 22 en 26 augustus
werken aan hun skills: van capoeira tot dj en van darbuka tot streetdance. Deelname kost
150 euro en is gratis met Stadspas. Meer informatie:
https://www.aslanmuziek.nl/cursus/aslan-zomerschool/
Zomerschool Mundus College Kinderen die in groep 8 zitten kunnen zich tussen 15 augustus
en 26 augustus voorbereiden op de middelbare school. Er wordt gewerkt aan taal,
studievaardigheden, rots-en-watertraining, plannen, en allerlei activiteiten gericht om dit
nieuwe avontuur zo goed mogelijk te beginnen. Deelname is gratis. Inschrijven: stuur een
mail naar info@zomerschoolnw.amsterdam of bel 06-38874840.
Ook andere organisaties in de buurt bieden vakantieweken en activiteiten aan:
•
•
•
•
•

Beatzone Summer Dance Camp: https://www.beatzone.nl/summer-camp/summerdance-camp
Chassé Dance Studios: https://www.chasse-dancestudios.nl/activiteiten-week-25-tm-28-juli/ en https://www.chasse-dancestudios.nl/zomer-jeugd-programma-2/
Watersportcentrum Sloterplas:
https://www.watersportcentrumsloterplas.nl/splashweken-8-11-jaar/
Licht en Lucht kamp in de duinen: https://www.licht-en-lucht.nl/
Zomerkamp bij UP: https://upeventskids.nl/event/zomerkamp/

Waar gaat groep 8 naartoe?
Het zit er bijna op voor groep 8! Op 24 juni fietsen de leerlingen
onder begeleiding van ouders en leerkrachten naar hun
toekomstige middelbare school.
Maar liefst 8 kinderen fietsen naar het Lumion; elk 4 naar Caland Lyceum,
CSB, Yuverta, HLW; elk 3 naar St. Nicolaas, Geert Groote en HLZ. Ook gaan
er leerlingen naar het Calvijn College, Comenius Lyceum, Mediacollege,
Barlaeus, Amsterdams Lyceum, Ignatius, Vossius, Tobiasschool en Marcanti
College. Veel plezier!

Vintage Markt
Op zaterdag 9 juli is er een markt
voor tweedehands kleding op
het speelplein naast de school. Er
zijn allemaal gezellige activiteiten
en natuurlijk lekker eten en
drinken. Buurtbewoners kunnen
een marktkraam huren door te
mailen naar
josinebuurtb@gmail.com

