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Belangrijke	  data	  
Maandag	  10	  mei	  

!	  weer	  naar	  school	  
Donderdag	  13	  	  
!	  vrij	  ivm	  Hemelvaart	  

Vrijdag	  14	  mei	  
!	  school	  dicht	  –	  kinderen	  vrij	  
	  	  

Terug	  naar	  gewone	  schooltijden	  en	  TSA	  
Vanaf	  10	  mei	  geldt	  voor	  alle	  kinderen	  weer	  
dat	  ze	  om	  08.30	  in	  de	  klas	  moeten	  zitten.	  We	  

starten	  ook	  weer	  met	  de	  TSA,	  iedereen	  
verheugt	  zich	  erop.	  Wat	  nog	  wel	  aangepast	  
blijft,	  zijn	  de	  verschillende	  ingangen.	  De	  OB	  

wordt	  op	  het	  plein	  opgevangen,	  de	  MB	  gaat	  
naar	  binnen	  via	  de	  ingang	  op	  het	  plein	  naast	  
de	  meisjeskleedkamer,	  de	  TB	  komt	  via	  de	  

voordeur	  en	  de	  BB	  komen	  via	  het	  hek	  in	  de	  
van	  Kinsbergenstraat	  en	  de	  brandtrap.	  
De	  routes	  op	  het	  plein	  blijven	  geldig.	  Dat	  

betekent	  dat	  alleen	  de	  BB	  via	  de	  van	  
Kinsbergenstraat	  binnenkomt.	  Verder	  is	  dat	  

hek	  alleen	  een	  uitgang.	  
	  	  
TSA	  Ruimtes	  

We	  zijn	  druk	  bezig	  de	  TSA	  voor	  volgend	  
schooljaar	  voor	  te	  bereiden.	  Dat	  betekent	  
onder	  meer	  dat	  we	  op	  zoek	  zijn	  naar	  ruimtes	  

in	  de	  buurt	  van	  De	  Vlinderboom	  en	  van	  het	  
Balboaplein	  waar	  we	  activiteiten	  kunnen	  
organiseren.	  Bijvoorbeeld	  een	  yogales,	  of	  een	  

weerbaarheidstraining	  of	  een	  atletiekles.	  We	  
kunnen	  iets	  aan	  huur	  betalen,	  en	  het	  gaat	  om	  
een	  of	  meerder	  dagen	  tussen	  12-‐13.30	  uur.	  

Weet	  je	  iets,	  of	  heb	  je	  een	  idee,	  laat	  het	  
weten	  aan	  Dieke	  of	  Madeleine.	  
	  	  

Suikerfeest	  
Wil	  je	  voor	  je	  kind	  vrij	  vragen	  ivm	  het	  
Suikerfeest,	  dan	  is	  het	  voldoende	  om	  het	  aan	  

de	  leerkracht	  te	  melden	  op	  maandag	  10	  of	  

dinsdag	  11	  mei.	  Via	  een	  mailtje	  of	  via	  de	  
SchoolPraat	  app.	  

	  	  
Online	  aanbod	  muziekschool	  in	  de	  
meivakantie	  

Onder	  de	  noemer	  Music	  Meets	  biedt	  
Muziekschool	  Amsterdam	  gratis	  een	  aantal	  
vrolijke	  online	  workshops	  en	  

muziekvoorstellingen	  voor	  kinderen.	  
Lekker	  actief	  een	  half	  uurtje	  zingen,	  dansen,	  
trommelen,	  luisteren	  én	  lachen!	  

Van	  een	  band	  in	  je	  broekzak	  tot	  een	  zingend	  
speelgoedkonijn	  en	  het	  Grote	  Peuter	  
Sambabal,	  dát	  is	  Music	  Meets!	  Eens	  per	  

maand	  gooit	  Muziekschool	  Amsterdam	  haar	  
digitale	  deuren	  wagenwijd	  open	  en	  wordt	  de	  
rode	  loper	  uitgerold.	  Ontdek	  ook	  wat	  voor	  

geks	  je	  allemaal	  met	  je	  stem	  kunt	  doen	  of	  
trommel	  lekker	  op	  je	  rommel.	  
Of	  je	  nu	  ervaring	  hebt	  op	  een	  instrument,	  of	  

niet,	  of	  je	  3	  óf	  12	  jaar	  oud	  bent:	  met	  Music	  
Meets	  kom	  je	  ruimschoots	  aan	  je	  broodnodige	  

dosis	  muziekvitamines!	  
De	  komende	  editie	  van	  Music	  Meets	  is	  
speciaal	  in	  de	  meivakantie	  gepland.	  

En	  dit	  staat	  er	  op	  het	  programma!	  
	  	  
zaterdag	  8	  mei	  2021	  

	  	  
	  	  *	  	  	  10:00-‐	  10:45:	  Muziek	  met	  peuters	  online	  
(1-‐3	  jr):	  Swing	  mee	  met	  het	  Grote	  Peuter	  

Sambabal.	  	  
	  	  *	  	  	  12:00-‐12:30:	  Spelen	  met	  muziek	  online	  (4-‐
6	  jr.)	  Stoelriemen	  vast,	  we	  gaan	  op	  muzikale	  

wereldreis.	  	  
	  	  *	  	  	  14:00-‐14:30:	  Ontdek	  je	  instrument	  online	  
(6-‐7	  jr.)	  Ontdek	  het	  bekendste	  instrument	  

ever:	  je	  stem.	  	  
	  	  *	  	  	  16:00-‐16:30:	  Workshop	  Ritme	  van	  de	  stad	  
(8+)	  Ontdek	  de	  ritmes	  in	  je	  eigen	  huis.	  	  
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	  zondag	  9	  mei	  2021	  
	  	  

	  	  *	  	  	  12:00-‐12:30:	  Kindervoorstelling	  Alles	  voor	  
Jonathan	  (al.)	  	  Jonathans'	  speelgoed	  komt	  elke	  
dag	  stiekem	  tot	  leven.	  	  

	  	  *	  	  	  14:00-‐14:30:	  Workshop	  Bandlab	  (10+)	  
Band	  in	  je	  broekzak:	  ontwikkel	  je	  digitale	  
muziekskills.	  	  

	  	  
Alle	  workshops	  en	  voorstellingen	  zijn	  gratis	  via	  
Zoom	  te	  volgen.	  Meer	  informatie	  &	  

aanmelden.	  
	  	  
4	  mei	  -‐	  dodenherdenking	  

Op	  4	  mei	  leggen	  3	  bovenbouw	  leerlingen	  
samen	  met	  Dieke	  en	  Madeleine	  een	  krans	  bij	  
het	  oorlogsmonument	  in	  de	  Witte	  de	  

Withstraat.	  Dit	  monument	  heeft	  de	  Meidoorn	  
geadopteerd.	  Alle	  scholen	  in	  Amsterdam	  
hebben	  een	  monument	  geadopteerd.	  

	  	  
Daarnaast	  is	  er	  natuurlijk	  de	  nationale	  

dodenherdenking	  om	  20.00	  uur.	  Vanwege	  
Corona	  doen	  we	  dat	  dit	  jaar	  thuis.	  Om	  toch	  
een	  beetje	  samen	  te	  herdenken,	  nodigt	  het	  

Baarsjescomité	  alle	  kinderen	  en	  ouders	  uit	  om	  
overdag	  op	  4	  mei	  een	  bloem	  bij	  het	  
monument	  op	  het	  Columbusplein	  neer	  te	  

leggen.	  Dan	  maken	  we	  er	  samen	  een	  
bloemenzee	  van.	  
	  

Je	  kunt	  ook	  kijken	  naar	  een	  film	  over	  
Baarsjesbewoner	  Henk	  Sorgdrager.	  Hij	  vertelt	  
voor	  het	  eerst	  zijn	  verhaal	  over	  de	  oorlog.	  Hij	  

werd	  naar	  Duitsland	  gestuurd	  om	  daar	  te	  
werken,	  en	  het	  lukte	  hem	  om	  weer	  terug	  te	  
komen.	  De	  film	  staat	  eind	  april	  op	  de	  website	  

www.4en5meidebaarsjes.nl.	  
	  
Verder	  kun	  je	  op	  4	  mei	  diverse	  

herdenkingsmonumenten	  bezoeken.	  	  

Op	  de	  website	  
http://www.4en5meiamsterdam.nl	  komt	  een	  

wandelkaart,	  met	  monumenten	  waar	  je	  
overdag	  op	  4	  mei	  langs	  kunt	  gaan.	  Bij	  20	  
monumenten	  is	  er	  ook	  een	  podcast.	  Op	  die	  

website	  kun	  je	  je	  ook	  opgeven	  voor	  een	  gratis	  
blik	  Vrijheidsmaaltijdsoep.	  
	  

Mooie	  plaatjes	  
	  

	  
	  	  

	  
	  

	  


