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Belangrijke data
Beste ouders/verzorgers,
De info verschijnt een week eerder dan gepland, omdat we u van een aantal
dingen op de hoogte willen brengen.
Bij het schrijven van deze info is het heerlijk weer en zijn de vooruitzichten ook
prima. Zomerse dagen in de lente, vogeltjes die rondom de school fluiten, je ziet
gewoon dat iedereen er vrolijker van wordt. Donderdag 25 en vrijdag 26 mei zijn
de kinderen vrij, dus dat wordt extra genieten. Vrijdag 2 juni is er een studiedag
voor alle scholen van ons bestuur en zijn de kinderen ook vrij. En natuurlijk
maandag 5 juni, 2e Pinksterdag.
Creatief
De komende tijd is ook een hele creatieve periode. Muziek, dans
en beeldende vorming komen allemaal aan de orde.
- Op donderdag 2 juni is er een dansdag voor de hele
school. Dansorganisatie 4XM gaat alle kinderen de hele
dag begeleiden in diverse soorten dans, als HipHop,
Breakdance, Cheerleading, Basketball Beat en nog veel meer. Aan het
eind van de dag (14:15 - 15:15) is er een presentatie, waarvoor u van harte
bent uitgenodigd. Let op: de kinderen zijn een half uurtje later uit.
- Op maandag 12 juni is er een muziekpresentatie van de bovenbouw
groepen voor de ouders en andere belangstellenden. Ook hier is het leuk
als u komt kijken en vooral luisteren. Het schema is als volgt:
9.15 - 9:45 Saturnus en Uranus
9:45 - 10:30 Mars en Neptunus
10:30 - 11:00 Jupiter en Venus
- In de periode juni en juli gaan bijna alle groepen een tweetal lessen volgen
van beeldend kunstenaar Daan Blits. Zij heeft vorig jaar ook lessen
verzorgd met vaak prachtige resultaten. We houden u hiervan op de
hoogte.
Schoolplein
Graag willen we ouders en kinderen er op wijzen dat we de kinderen van Ster,
Grote Beer, Maan, Zon en Komeet ‘s morgens voor schooltijd op het kleine plein
(achter de school) verwachten. De leerkracht van uw kind staat ‘s morgens ook op
dit plein. De kinderen van Neptunus, Mars, Uranus, Saturnus, Venus en Jupiter
verzamelen op het plein voor de school. Ook hier staan de leerkrachten van deze
groepen.
Betalen Schoolreis
Denkt u nog even aan het betalen van de schoolreis van
uw kind. Voor Venus en Jupiter is dat € 75, - en voor de
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●

3 t/m 6 juli
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overige groepen € 30,- De betaling kan contant aan de balie van school of op de
rekening van het ouderfonds NL51 INGB 0004 881 791
Muzikale overval
Op school werden we maandag “overvallen” door
twee echte muzikanten van de Muziekschool
Amsterdam Noord. Gewapend met een viool en
keyboard kwamen zij in een aantal groepen muziek
maken en een praatje maken over muziek. De
muziekschool organiseert een open lesdag. De
kinderen kunnen dan muziekinstrumenten
uitproberen om te zien welk instrument zij eventueel
leuk zouden vinden om te leren bespelen. De open
lesdag is vrijblijvend en verplicht dus tot niets.

Eindfilm
Maandag 15 en dinsdag 16 mei zijn de scenes opgenomen voor de eindfilm van
Venus en Jupiter.
Juf Marjan is in januari begonnen met een script en heeft dit van te voren ook met
de kinderen geoefend. De titel is Roddelen.
Op deze twee dagen kwamen er mensen om dit op te nemen. De opnames zijn
allemaal gelukt en de film wordt nu in elkaar gezet. Volgens deze mensen waren
er wel een aantal leerlingen met een groot acteertalent.
Jullie hebben het TOP gedaan. We zijn trots op jullie.

