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Belangrijke	  data	  
Donderdag	  17	  december	  

!	  hele	  dag	  school	  
Vrijdag	  18	  december	  
!	  ‘s	  ochtends	  kerstontbijt,	  ’s	  middags	  vrij	  

Maandag	  21	  december	  t/m	  vrijdag	  1	  januari	  
!	  kerstvakantie	  
Maandag	  4	  januari	  

!	  studiedag	  	  -‐	  alle	  kinderen	  vrij	  
	  	  
OR	  –	  Kerst	  

Nu	  alvast	  wil	  ik	  de	  OR	  bedanken	  die	  morgen,	  
in	  het	  weekend,	  de	  school	  gaat	  versieren	  in	  
kerstsferen.	  Er	  volgen	  gauw	  foto’s!	  

	  	  
Borden,	  bekers,	  bestek	  mee	  
Op	  vrijdag	  18	  december	  is	  er	  een	  kerstontbijt	  

op	  school.	  Wil	  je	  aan	  je	  kind	  een	  bord,	  beker	  
en	  bestek	  meegeven	  in	  een	  plastic	  tasje?	  Het	  
komt	  vies	  weer	  terug.	  

Alleen	  de	  kinderen	  van	  MOB	  hoeven	  dat	  niet	  
mee	  te	  nemen.	  Alle	  andere	  kinderen	  wel!	  

	  	  
Activiteiten	  in	  de	  nieuwsbrief	  
We	  zetten	  wat	  vaker	  activiteiten	  in	  de	  

nieuwsbrief,	  bijvoorbeeld	  voor	  in	  de	  vakantie.	  
Normaliter	  zouden	  jullie	  de	  posters	  in	  de	  hal	  
zien.	  Nu	  niet	  natuurlijk.	  Wij	  checken	  die	  

activiteiten	  niet!	  Dus	  dat	  betekent	  dat	  er	  
bijvoorbeeld	  vorige	  week	  iets	  leuks	  van	  de	  
Kinderakademie	  in	  de	  nieuwsbrief	  stond,	  wat	  

erg	  duur	  bleek	  helaas.	  Dus	  blijf	  attent…	  
	  
Midwinter	  Mokum	  bij	  de	  OBA	  

Tijdens	  de	  kerstvakantie	  zijn	  de	  scholen	  dicht,	  
maar	  de	  OBA	  is	  open!	  Voor	  alle	  kinderen	  van	  6	  
tot	  en	  met	  12	  jaar	  organiseert	  de	  OBA,	  onder	  

de	  noemer	  Midwinter	  Mokum,	  tijdens	  de	  
kerstvakantie	  de	  leukste	  jeugdactiviteiten!	  
Denk	  aan	  workshops	  om	  zelf	  een	  robot	  of	  

lamp	  te	  maken,	  een	  urban	  dance	  voorstelling,	  
TikTok	  talk	  radiomaken	  of	  jeugdtheater.	  Zie	  

alle	  qctiviteiten	  op	  
https://www.oba.nl/activiteiten/kerstvakantie	  

Voor	  andere	  activiteiten	  die	  tijdens	  de	  
Midwinter	  Mokum	  worden	  georganiseerd	  zie	  
www.amsterdam.nl/midwintermokum	  

	  	  
Kindertekeningen	  gezocht	  
Ilona	  van	  Sante,	  moeder	  van	  Dot	  in	  de	  OB	  

zoekt	  	  "oude	  vrije	  tekeningen".	  Ze	  vraagt	  jullie	  
die	  tekeningen	  niet	  in	  de	  papierbak	  te	  gooien,	  
maar	  aan	  haar	  te	  willen	  schenken.	  Dit	  kan	  

natuurlijk	  ook	  digitaal	  door	  een	  foto	  van	  de	  
tekening	  naar	  haar	  toe	  te	  mailen.	  Als	  ouders	  
haar	  willen	  helpen	  dan	  zou	  ze	  graag	  willen	  

weten	  of	  de	  tekening	  van	  een	  jongen	  of	  
meisje	  is	  en	  wat	  de	  leeftijd	  van	  het	  kind	  is	  in	  
maanden.	  Haar	  email	  adres	  is:	  

mailto:ilonavansante@gmail.com	  
	  
Sportactiviteit	  cadeau	  doen	  aan	  je	  kind?	  

Er	  is	  nog	  veel	  budget	  over	  bij	  het	  
Jeugdsportfonds	  in	  Amsterdam.	  Ze	  vragen	  ons	  

om	  deze	  laatste	  weken	  van	  2020	  alles	  uit	  de	  
kast	  te	  trekken	  om	  ouders	  en	  kinderen	  te	  
overtuigen	  van	  de	  kracht	  van	  sport!	  

Wellicht	  zelfs	  onder	  het	  mom	  van	  een	  mooi	  
decembercadeau	  voor	  de	  kinderen?	  Om	  zo	  
het	  jaar	  2021	  goed	  en	  zorgeloos	  te	  starten.	  

We	  weten	  allemaal	  hoe	  belangrijk	  het	  voor	  
kinderen	  is	  om	  te	  sporten	  &	  plezier	  te	  maken	  
met	  anderen.	  Een	  moment	  waarin	  ze	  zich	  

gewoon	  even	  ‘kind’	  kunnen	  voelen,	  zorgen	  
van	  thuis	  kunnen	  vergeten	  en	  vriendschappen	  
kunnen	  opdoen.	  Geïnteresseerd?	  Opgeven	  

kan	  via	  Roos,	  onze	  OKA	  of	  via	  Madeleine.	  
	  	  
Oud	  en	  nieuw	  

Bericht	  van	  Stadsdeel	  West:	  Het	  kabinet	  heeft	  
besloten	  om	  dit	  jaar	  het	  vervoeren,	  verkopen	  
en	  afsteken	  van	  vuurwerk	  in	  het	  hele	  land	  te	  

verbieden.	  We	  begrijpen	  dat	  dit	  niet	  leuk	  is	  
voor	  de	  vuurwerkliefhebber.	  Maar	  we	  hebben	  
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te	  maken	  met	  uitzonderlijk	  omstandigheden.	  
We	  willen	  de	  zorg	  en	  de	  zorgverleners	  nu	  niet	  

extra	  belasten.	  In	  dit	  filmpje	  vertellen	  
jongeren,	  hulpverleners,	  bureau	  HALT	  en	  de	  
jongerenburgemeester	  over	  hoe	  om	  te	  gaan	  

met	  het	  vuurwerkverbod	  	  
https://www.amsterdam.nl/toerisme-‐vrije-‐
tijd/evenementen/oud-‐nieuw-‐

amsterdam/?reload=true.	  We	  gaan	  dit	  ook	  in	  
de	  klassen	  laten	  zien,	  maar	  misschien	  ook	  
voor	  jullie	  thuis	  interessant.	  

	  	  
En	  nog	  een	  bericht	  van	  het	  stadsdeel:	  dit	  jaar	  
kan	  iedereen	  de	  centrale	  oud-‐	  en	  nieuwviering	  

op	  de	  televisie	  volgen	  via	  een	  liveverbinding	  
met	  het	  Museumplein.	  Hoe	  of	  wat	  we	  gaan	  
zien,	  blijft	  nog	  een	  verrassing.	  In	  de	  aanloop	  

naar	  31	  december	  geven	  de	  organisatoren	  
steeds	  meer	  prijs	  over	  wat	  ons	  te	  wachten	  
staat.	  Het	  programma	  start	  22.30	  uur	  en	  is	  te	  

zien	  op	  AT5,	  TVNH	  en	  via	  een	  online	  
videostream.	  De	  NOS	  doet	  vanaf	  23.50	  uur	  

live	  verslag	  op	  NPO	  1	  van	  de	  viering	  in	  
Amsterdam.	  Informatie	  over	  Oud	  en	  Nieuw	  
2020	  in	  Amsterdam	  is	  te	  vinden	  op	  

https://www.amsterdam.nl/toerisme-‐vrije-‐
tijd/evenementen/oud-‐nieuw-‐amsterdam/.	  
	  	  

Laatste	  kans:	  gevonden	  voorwerpen	  
De	  bakken	  met	  gevonden	  voorwerpen	  zijn	  
weer	  goed	  gevuld.	  Bij	  goed	  weer	  (=	  geen	  

regen)	  zet	  Rob	  de	  bakken	  buiten	  tegen	  de	  
muur	  van	  het	  kopse	  kamertje	  van	  de	  OB	  op	  de	  
begane	  grond.	  Daar	  kunnen	  jullie	  kijken	  of	  er	  

iets	  in	  zit	  van	  jouw	  kind.	  De	  bakken	  zijn	  
verdeeld	  in:	  jas,	  trui,	  vest	  en	  rest.	  
In	  de	  kerstvakantie	  gaat	  alles	  naar	  een	  goed	  

doel.	  
	  
Draak	  

Prachtige	  draak	  geknutseld	  van	  
recyclemateriaal	  tijdens	  de	  TSA.	  Hij	  geeft	  licht!	  

	  
	  
	  


