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Belangrijke	  data	  
Woensdag	  8	  september	  	  

!	  sportdag	  OB	  en	  MB	  
Dinsdag	  14	  september	  
	  !	  ouderavond	  gaat	  NIET	  door	  

Woensdag	  15	  september	  
!	  sportdag	  TB	  en	  BB	  
	  

TSA	  
Ook	  de	  TSA	  is	  gestart,	  met	  een	  paar	  
hobbeltjes:	  sommige	  aanbieders	  waren	  op	  de	  

verkeerde	  locatie,	  iedereen	  moest	  zijn	  lokaal	  
nog	  even	  zoeken	  en	  het	  is	  nog	  even	  puzzelen	  
met	  het	  buitenspelen.	  Vanaf	  komende	  week	  

gaan	  de	  BB	  en	  de	  TB	  tijdens	  de	  huiskamer	  
naar	  Plan	  West.	  De	  St	  Jan	  was	  zo	  aardig	  om	  te	  
willen	  ruilen	  van	  dagen	  waardoor	  dat	  mogelijk	  

is.	  
	  
Kleren	  merken	  

Voor	  de	  zomer	  hebben	  we	  ZOVEEL	  kleren	  en	  
gymschoenen	  naar	  de	  textielbak	  gebracht	  dat	  

het	  ons	  aan	  het	  hart	  ging!	  Vergeet	  niet	  de	  
spullen	  van	  je	  kind	  te	  merken	  met	  watervaste	  
stift!	  

	  
Yardsale	  
De	  yardsale	  heeft	  rond	  de	  1000	  euro	  

opgebracht,	  mede	  dankzij	  	  de	  inspanningen	  
van	  ijverige	  collega’s,	  ouders	  en	  vrienden	  van	  
school.	  Samen	  met	  het	  team	  en	  de	  

leerlingenraad	  gaan	  we	  en	  goede	  bestemming	  
bedenken	  in	  het	  nieuwe	  gebouw.	  
	  

	  
	  
Fietsen	  parkeren	  

De	  nieuwe	  fietsenrekken	  komen	  deze	  week	  als	  
het	  goed	  is.	  Voor	  alle	  duidelijkheid	  nog	  een	  
keer:	  aan	  de	  achoolkant	  kunnen	  fietsen	  

beneden	  en	  boven	  achter	  de	  respectievelijk	  
groene	  en	  blauwe	  hekken	  worden	  geparkeerd.	  

Het	  vakje	  aan	  de	  overkant	  van	  het	  fietspad	  bij	  
de	  gymzaal	  is	  alleen	  bedoeld	  voor	  de	  fietsen	  	  

van	  de	  kinderen	  die	  tussen	  de	  middag	  naar	  
huis	  gaan.	  
	  

	  
	  

Gratis	  proeflessen	  muziek	  	  
Wil	  jouw	  kind	  ook	  muziek	  leren	  maken?	  Maar	  
weet	  het	  nog	  niet	  (zeker)	  of	  het	  wel	  echt	  iets	  

voor	  hem/haar	  is?	  Muziekschool	  Amsterdam	  
heeft	  van	  maandag	  30	  augustus	  t/m	  zondag	  5	  
september	  op	  vier	  locaties	  in	  de	  stad	  een	  

Open	  Lesweek.	  In	  een	  voorbeeldles	  kunnen	  
kinderen	  diverse	  cursussen	  gratis	  uitproberen.	  

Van	  peuters	  met	  hun	  (groot)ouders	  tot	  
jongens	  en	  meiden	  in	  de	  tienerleeftijd.	  Voor	  
kinderen	  uit	  groep	  1	  en	  2	  zijn	  er	  aansluitend	  

halfjaarcursussen.	  Voor	  de	  overige	  kinderen	  
zijn	  er	  jaarcursussen.	  Op	  zondag	  5	  september	  
kun	  je	  ook	  losse	  instrumenten	  uitproberen.	  

	  
Een	  compleet	  lesoverzicht	  met	  de	  exacte	  
lestijden	  per	  locatie	  is	  te	  vinden	  op:	  

Open lesweek  
30 aug t/m 5 sep

Meld je aan op muziekschoolamsterdam.nl

WIJ GAAN WEER
MUZIEK MAKEN!

Cursussen,  
instrumenten 
& zangles 

DOE JE MEE?

Gratis proeflessen 
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https://www.muziekschoolamsterdam.nl/ope
nlesweek2021	  LET	  OP!	  Ook	  tijdens	  de	  Open	  

Lesweek	  worden	  houden	  wij	  ons	  aan	  de	  
COVID	  richtlijnen.	  Alle	  deelnemers	  moeten	  
zich	  daarom	  van	  tevoren	  aanmelden	  via	  de	  

website.	  	  
	  
Ontwerpmiddag	  in	  de	  OBA	  

Op	  22	  september	  wordt	  er	  in	  de	  OBA	  
Mercatorplein	  van	  15.00	  -‐	  17.00	  uur	  een	  	  
ontwerpmiddag	  georganiseerd	  voor	  kinderen	  

van	  8	  t/m	  12.	  Op	  29	  september	  gebeurt	  dat	  
nog	  eens,	  alleen	  dan	  voor	  kinderen	  van	  3-‐7	  
met	  een	  ouder,	  ook	  van	  15.00	  -‐	  17.00	  uur.	  

	  
Kinderen	  worden	  uitgenodigd	  om	  mee	  te	  
denken	  over	  hoe	  we	  onze	  online	  wereld	  

veiliger	  en	  leuker	  kunnen	  maken.	  En	  het	  leuke	  
is;	  de	  beste	  ideeën	  worden	  echt	  uitgevoerd	  
en/of	  gemaakt	  door	  de	  gemeente	  Amsterdam	  

en	  de	  Openbare	  Bibliotheek.	  Het	  wordt	  een	  
superleuke	  middag	  met	  veel	  lekkers.	  

Aanmelden	  kan	  via	  dit	  formulier.	  	  
	  

	  
	  

Nieuwe ideeën 
bedenken in de bieb

Hoe gebruik jij je 
schermtijd? Speel je in je 
eentje op een tablet of 
kijkt er een volwassene 
mee? Hoe weet je wat je 
wel of juist niet moet 
doen? Hoe ga je om met 
online pesten?

Meld je aan via 
bit.ly/ontwerpmiddag

Locatie
OBA Mercatorplein
Maakplaats 021

Deze ontwerpmiddag is een initiatief van:

Alle Amsterdamse kinderen digitaal wijzer.

Voor iedereen van 8 tot 12 jaar
Woensdag 22 september – 15:00 tot 17:00 uur

Hey jonge uitvinder
denk mee over onze 
online toekomst!


