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Belangrijke data
dinsdag 17 t/m donderdag 19 april
- entreetoets groep 7
- CITO Eindtoetsen groep 8
donderdag 19 april
- koffiedrinken met Madeleine, voor uw
vragen en opmerkingen over school
vrijdag 20 april
- Koningsspelen en –ontbijt
dinsdag 24 april
- Minimusical voor de ouders van de
OB van 15.00-15.45 uur
vrijdag 27 april t/m 4 mei
- Meivakantie
donderdag 10 en vrijdag 11 mei
- school dicht ivm Hemelvaart

Wat doe je als je geen TSA geeft?
Dan run ik mijn eigen bedrijf. Ik heb 8
tafeltennisverenigingen, bijvoorbeeld
bij de 7e Montessorischool. 40
kinderen blijven wekelijks sporten, van
beginners tot landelijk niveau. Ik draai
ook twee buurtsportverenigingen, o.a.
bij de Wereldburger.

Kijk op de website voor meer
informatie over de activiteiten

Wat wil je verder nog vertellen?
Binnenkort ga ik beginnen met het
geven van trainingen aan mensen met
een verstandelijk en/of en lichamelijk
beperking. Heel interessant met het
oog op de Paralympics.

Koningsspelen
Op vrijdag 20 april 2018 wordt voor de
zesde keer de Koningsspelen
georganiseerd. Heeft u zin en tijd om
bij het Koningsontbijt en de
koningsspelen te helpen? Meld dit dan
aan de groepsleerkracht van je kind.
LeerlingenWijkRaad
Vorige week schreven we al over het
bezoek van Imane uit TB2 en
Kandjoura uit TB3 aan de deelraad
van West. Hier nog een paar mooie
foto’s.
Interview
Vanaf deze week interviewen we elke
week een aanbieder van de TSA over
zijn/haar activiteit. Deze week de beurt
aan Frank Breg, tafeltennisleraar.

Wat vind je het leukste aan de TSA?
Dat kinderen hun energie kwijt kunnen
en dat ze onder schooltijd iets kunnen
doen waar ze anders geen kans voor
krijgen. Daarmee wordt het veelzijdig
voor de kinderen en dus leuk (als het
goed gegeven wordt).

Meer informatie over Frank op
www.racketsport4everyone.nl
Pingpong Challenge 2018
Op zondag 22 april wordt in
Sporthallen Zuid de Pingpong
Challenge 2018 gehouden. Alle
kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen
zich inschrijven via
Amsterdam.nl/sportevenementen.
Deelname is gratis.
Gevonden voorwerpen
In de meivakantie wordt de doos met
gevonden voorwerpen weer geleegd.
Bent u iets kwijt? Vergeet dan niet voor
27 april een kijkje te nemen. Daarna
zijn alle spullen weg.

