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Sponsorloop voor Sint Maarten!
U heeft het vast en zeker in het nieuws
gehoord, het eiland Sint Maarten is
getroffen door orkaan Irma. De orkaan
heeft een ravage achtergelaten, zo zijn
gebouwen ingestort, zijn mensen hun huis
kwijt en zijn zelfs scholen verwoest.
Dit vinden wij vreselijk. Wij vinden dat alle
mensen in de wereld recht hebben op een
veilige omgeving. Daarom organiseren wij
samen met West Beweegt (gemeente
Amsterdam, stadsdeel West) op school op
donderdag 9 november een sponsorloop.
In heel stadsdeel West doen ook nog
andere scholen mee!
Met dit initiatief willen wij geld inzamelen.
Met het ingezamelde geld willen wij een
bijdrage leveren aan de wederopbouw van
Sint Maarten. U vindt het toch ook
belangrijk dat kinderen weer naar school
kunnen?
De kinderen krijgen een sponsorloopkaart
van school. Het is de bedoeling dat zij
binnen hun familie op zoek gaan naar
sponsors. 1 gelopen rondje is ongeveer
200 meter.
De goede doelen van deze sponsoractie
zijn Stay Strong Sint Maarten en K1
Britannia Foundation. Voor meer
informatie over de goede doelen kunt u
terecht bij onderstaande websites:
https://www.doneeractie.nl/stay-strongsxm-sint-maarten/-3568
https://k1britanniafoundation.org

10 minuten gesprekken
Volgende week starten de 10 minuten
gesprekken waarin u met de leerkracht in
gesprek gaat. Deze week krijgt uw kind
een brief mee naar huis waarmee u kunt
opgeven welke momenten u goed
uitkomen.
Gymles
Met ingang van deze week krijgen alle
groepen gymles van meester Bart. Juf
Lydia, die zwanger is, blijft nog vier weken
Bart ondersteunen. Daarnaast doet ze
andere werkzaamheden, zoals
bijvoorbeeld het organiseren van de
sponsorloop. Daarna gaat zij met verlof. In
april neemt Lydia de lessen van Bart weer
over.
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Madelief de winnaar!
Madelief uit groep MB1 heeft een
tekenwedstrijd over de ruimte gewonnen
bij boekhandel Scheltema! Ze mocht ook
een vraag stellen aan André Kuipers.
Volgende week een interview met
Madelief in de nieuwsbrief!

hoogte van de subsidie die het
jongerencultuurfonds biedt aan kinderen
in Amsterdam die in deze situatie
verkeren. Het jongerencultuurfonds
vergoedt één activiteit per kind.
Uiteraard zijn de gitaarlessen mogelijk
voor iedereen. Wij richten ons
tot alle kinderen en niet alleen tot de
kinderen waarvan de ouders
besluiten de subsidie aan te vragen.
Wij zijn bereikbaar via
info@gitaarwerelddeschatjes.nl
Belangrijke data
ma 6 t/m vrij 10/11 - 10 minuten
gesprekken
ma 6/11 – MB naar Podium Mozaïek
di 7/11 – BB1 naar Tropenmuseum
wo 8/11 – BB2 naar Tropenmuseum
do 09/11 - sponsorloop
vr 17/11 - na school versieren voor Sint,
alle handjes zijn welkom!

Gitaarlessen in Amsterdam-West
Wij ontvingen het volgende bericht van
Harry en Jody Schat:
In samenwerking met het
jongerencultuurfonds willen wij kinderen
stimuleren om hun vrije tijd leuk en
leerzaam in te delen.
Gitaarlessen of andere activiteiten kosten
geld en dat is helaas niet
weggelegd voor ieder kind. In Amsterdam
leeft 1 op de 4 gezinnen rond de
armoedegrens. Ouders zijn vaak niet op de

