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Belangrijke data
Dinsdag 20 maart
- Inloopochtend
Vrijdag 23 maart
- Kunstschooldag groep 8
Woensdag 28 maart
- Montessoridag
Kijk op de website voor meer
informatie over de activiteiten
Noodnummer in Parnassys
In het ouderportaal van Parnassys, ons
leerlingadministratie- en
leerlingvolgsysteem, is het mogelijk om
een noodnummer op te geven voor uw
kind(eren). Op die plek willen we graag
het nummer van iemand die we
kunnen bellen als we beide ouders of
verzorgers niet te pakken kunnen
krijgen. Bijvoorbeeld een zus of een
oma of een buurvrouw. Het is dus
NIET de bedoeling dat daar nog een
keer de nummers van de ouders staan.
We bellen altijd u als eerste.
Landelijke Opschoondag
Zaterdag 24 maart is het Landelijke
Opschoondag. Op deze dag
organiseren mensen door het hele land
leuke opschoonacties om samen hun
buurt of straat schoon te houden. Een
opgeruimde omgeving is aantrekkelijker om in te wonen, te spelen en te
werken. Wij willen als school hier ook
graag een bijdrage aan leveren. Op
maandag 19 maart hebben de TB en
de BB de stoep rond het huizenblok
van de school schoon gemaakt. Maar
ook op andere dagen kun je zwerfafval
opruimen. Zie je een plastic flesje
liggen op straat? Pak het op en gooi
het in de afvalbak. ! stuk zwerfvuil per
dag maakt al een verschil!

De Week van het Geld
Vorige week was het de Week van het
Geld. Het doel van deze themaweek is
om leerlingen te leren omgaan met
geld. Door kinderen al jong te leren
omgaan met geld, wordt de basis
gelegd voor financiële zelfredzaamheid
op volwassen leeftijd. Er werd
gesproken over bijvoorbeeld ruilhandel
en sparen. Ook kwamen er ouders die
bij een bank werken iets vertellen in de
klas.
Montessoridag 28 maart
Op woensdag 28 maart vieren we
Montessoridag. De kinderen nemen
dan deel aan allerlei activiteiten door
de hele school heen binnen het thema
Geld. Dat sluit mooi aan op de
landelijke Week van het Geld, waar we
vorige week aan hebben meegedaan.
Samen met uw kind bent u welkom om
tussen 08.15 en 09.00 uur door school
te lopen en te kijken wat er deze dag
allemaal te doen is. Wel graag even
melden bij de eigen leerkracht voordat
u op pad gaat. En fijn als u ervoor
zorgt dat uw kind om 09.00 uur weer
op zijn of haar plekje in de eigen klas
zit.
Kunstschooldag
Op 23 maart tijdens de
Kunstschooldag[en] doorkruisen de 8egroepers en hun begeleiders de stad.
Vele Amsterdamse kunstinstellingen,
dit jaar ruim 50, werken jaarlijks mee
aan de Kunstschooldag[en], grote en
kleine. Allemaal presenteren ze een
speciaal programma, dat tegelijkertijd
een visitekaartje is voor wat zij
gedurende het hele jaar bieden.
Kunstschooldag[en] biedt de 8e-
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groepers een waardige afsluiting van
hun ‘kunstcarrière’ op de basisschool.
De droom van Emma
Het Emma Kinderziekenhuis heeft een
droom: de bouw van een geheel
nieuwe afdeling voor te vroeg geboren
kinderen. Dit komt in Nederland vaker
voor dan je misschien denkt en deze
kinderen hebben in de prille, kwetsbare
fase van hun leven de best mogelijke
zorg nodig.
Jij kunt nu helpen geld in te zamelen
voor deze nieuwe afdeling. Lever je
lege flessen in bij een Albert Heijn in
de buurt en stop je statiegeldbon in
een speciale zuil naast de
flessenautomaat. Albert Heijn doneert
de opbrengst aan de Stichting Steun
Emma. Voor meer informatie zie
www.steunemma.nl

