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Belangrijke	  data	  
Maandag	  7	  juni	  

!	  informatieavond	  over	  de	  verbouwing	  voor	  
ouders	  –	  online	  
Dinsdag	  8	  juni	  	  

!	  MR	  vergadering	  
Woensdag	  9	  juni	  
!	  studiedag	  –	  alle	  kinderen	  vrij	  

	  Donderdag	  10	  juni	  
!	  informatieavond	  over	  de	  verbouwing	  voor	  
de	  buurt	  

	  	  
Informatieavond	  over	  de	  verbouwing	  
A.s.	  maandag	  om	  20.00	  uur	  is	  de	  

informatieavond	  over	  de	  verbouwing	  voor	  de	  
ouders.	  Het	  is	  online	  via	  Teams	  en	  iedereen	  
heeft	  een	  uitnodiging	  per	  mail	  van	  Madeleine	  

ontvangen.	  
	  	  
CITO	  E	  toetsen	  

Elk	  schooljaar	  worden	  er	  in	  groep	  3	  tot	  en	  met	  
groep	  7	  in	  juni	  de	  CITO	  Eindtoetsen	  

afgenomen.	  Aan	  de	  resultaten	  kunnen	  we	  zien	  
waar	  een	  kind	  staat	  t.o.v.	  zijn	  leeftijdgenoten	  
in	  het	  hele	  land.	  We	  kunnen	  zien	  waar	  een	  

kind	  nog	  moeite	  mee	  heeft	  en	  ons	  
onderwijsaanbod	  aan	  het	  kind	  of	  aan	  de	  groep	  
daarop	  aanpassen.	  Fijn	  als	  een	  kind	  daar	  

uitgerust	  aan	  kan	  beginnen.	  Maar	  maak	  het	  
niet	  te	  groot,	  zo	  belangrijk	  is	  het	  nou	  ook	  weer	  
niet	  en	  het	  helpt	  niet	  als	  kinderen	  zich	  er	  

enorm	  druk	  om	  maken.	  Wij	  proberen	  het	  op	  
school	  ontspannen	  te	  benaderen,	  zonder	  
nadruk.	  

	  
Belangrijk	  om	  te	  weten	  dat	  het	  CITO	  ook	  een	  
heleboel	  belangrijke	  zaken	  NIET	  toetst….	  Zoals	  

bijvoorbeeld	  doorzettingsvermogen,	  
betrouwbaarheid,	  vriendelijkheid	  en	  
creativiteit.	  	  

	  

	  
	  	  

	  
Licht-‐	  en	  lucht	  zomerkamp	  
Vakantiekamp	  Licht	  en	  Lucht	  zoekt	  nog	  
kinderen!	  In	  tegenstelling	  tot	  andere	  jaren	  is	  
er	  in	  alle	  weken	  nog	  plaats	  voor	  kinderen.	  
Sterker	  nog,	  in	  de	  2e	  en	  3e	  week	  is	  nog	  heel	  
veel	  plaats!	  We	  hebben	  meer	  kinderen	  nodig	  
om	  het	  kamp	  in	  de	  derde	  week	  door	  te	  laten	  
gaan..	  
	  
Vakantiekamp	  Licht	  en	  Lucht	  is	  een	  super	  leuk	  
vakantiedagkamp	  in	  de	  Kennemerduinen	  voor	  
Amsterdamse	  kinderen	  in	  de	  

basisschoolleeftijd.	  Het	  is	  een	  dagkamp,	  dus	  
zonder	  overnachting.	  De	  kosten	  zijn	  €	  75	  per	  

week	  (€	  20	  met	  Stadspas).	  Het	  kamp	  is	  elk	  jaar	  
in	  de	  eerste	  3	  weken	  van	  de	  schoolvakantie.	  
Voor	  meer	  informatie	  en	  aanmelden	  klik	  hier.	  

	  
Besparen	  in	  West	  
Woont	  u	  in	  West?	  En	  wilt	  u	  weten	  wat	  u	  kunt	  

doen	  om	  een	  lagere	  energierekening	  te	  
krijgen?	  Stadsdeel	  West	  organiseert	  gratis	  
webinars	  en	  workshops	  die	  u	  helpen	  om	  meer	  

inzicht	  te	  krijgen	  in	  uw	  energieverbruik.	  
Tijdens	  deze	  online	  bijeenkomsten	  krijgt	  u	  
handige	  tips	  en	  informatie.	  

Er	  is	  veel	  mogelijk	  om	  te	  besparen	  op	  uw	  
energierekening.	  Na	  de	  bijeenkomst	  weet	  u	  
hoe	  u	  met	  kleine	  en	  goedkope	  aanpassingen	  al	  

een	  groot	  verschil	  kunt	  maken.	  In	  verbruik	  en	  
in	  de	  portemonnee.	  
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Voor	  meer	  informatie	  en	  aanmelden,	  zie:	  
amsterdam.nl/nieuws-‐stadsdeelwest/bespaar-‐

energierekening-‐gratis-‐advies	  
Meedoen	  is	  gratis.	  
	  

De	  Krakeling	  gaat	  weer	  open!	  
Theater	  de	  Krakeling	  is	  vanaf	  aanstaand	  
weekend	  weer	  open	  met	  veel	  nieuwe	  

voorstellingen	  op	  de	  agenda.	  Dit	  wordt	  
gevierd	  op	  zaterdag	  5	  juni	  met	  De	  
Theatertroep	  met	  De	  Bonte	  Stoet,	  een	  korte	  

vrolijke	  voorstelling	  voor	  alle	  leeftijden	  waarin	  
een	  kleurige	  parade	  van	  allerlei	  circusdieren	  
aan	  je	  voorbij	  trekt.	  De	  acteurs	  laten	  je	  buiten	  

voor	  de	  deur	  van	  De	  Krakeling	  al	  warmlopen	  
om	  met	  de	  Stoet	  mee	  naar	  binnen	  te	  gaan.	  
Spektakel	  verzekerd!	  Kaartjes	  zijn	  die	  dag	  ter	  

plekke	  voor	  slechts	  1	  euro	  te	  koop	  aan	  de	  
kassa.	  	  
	  	  

	  	  

	  De	  Musical4daagse	  
De	  Musical4daagse	  is	  een	  project	  in	  Theater	  

Amsterdam	  waar	  kinderen	  van	  6	  t/m	  12	  jaar	  in	  
de	  schoolvakanties	  in	  het	  theater	  4	  dagen	  
zingen,	  dansen	  en	  acteren	  met	  op	  de	  laatste	  

dag	  een	  voorstelling	  voor	  publiek.	  Een	  
ervaring	  om	  nooit	  meer	  te	  vergeten.	  Zie	  jij	  
jezelf	  daar	  al	  staan?	  Kriebels	  in	  je	  buik…	  Voor	  

meer	  informatie	  en	  aanmelden:	  
www.musical4daagse.nl/amsterdam	  
Je	  hebt	  geen	  ervaring	  nodig.	  Het	  theater	  is	  

voor	  ieder	  kind.	  	  
	  


