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Belangrijke	  data	  
Maandag	  6	  juni	  	  

!	  Pinksteren	  –	  kinderen	  vrij	  
Dinsdag	  7	  juni	  
!	  Praktijkverkeersexamen	  groep	  8	  

Woensdag	  8	  t/m	  vrijdag	  10	  juni	  
!	  kamp	  groep	  8	  naar	  Ermelo	  
Vrijdag	  10	  juni	  

!	  inloopochtend	  Joop	  &	  Vlinderboom	  
	  	  
Inloopochtenden	  OB	  -‐	  herhaling	  

We	  merken	  dat	  nog	  niet	  alle	  OB	  ouders	  door	  
hebben	  hoe	  het	  met	  de	  inloopochtenden	  zit.	  
Om	  de	  ouders	  tegemoet	  te	  komen	  die	  

kinderen	  op	  beide	  locaties	  hebben,	  zijn	  de	  
inloopochtenden	  voor	  de	  OB	  op	  de	  Joop	  
Westerweel	  vanaf	  de	  Meivakantie	  op	  de	  dag	  

NA	  de	  “gewone”	  inloopochtend	  die	  in	  de	  
kalender	  staat.	  Met	  een	  enkele	  uitzondering	  
rondom	  vakanties	  en	  vrije	  dagen,	  anders	  is	  er	  

in	  die	  week	  geen	  inloopochtend	  …	  De	  
inloopochtenden	  staan	  ook	  altijd	  in	  de	  

wekelijkse	  nieuwsbrief.	  
De	  inloopochtend	  is	  van	  08.15-‐08.30	  uur.	  Om	  
08.30	  uur	  gaan	  de	  ouders	  de	  klas	  weer	  uit.	  Fijn	  

als	  je	  als	  ouder	  zelf	  de	  tijd	  in	  de	  gaten	  houdt.	  
Komende	  data	  inloopochtenden	  OB:	  vr	  10	  
juni,	  di	  14	  juni,	  do	  23	  juni,	  do	  30	  juni,	  vr	  8	  juli,	  

do	  14	  juli	  
	  	  
Bomberbot	  en	  NewTechKids	  kampen	  

Naast	  het	  Bomberbot	  kamp	  waar	  	  gister	  een	  
bericht	  over	  stond	  in	  de	  SchoolPraat	  app	  (op	  
de	  Meidoorn,	  2e	  week	  van	  de	  vakantie)	  hier	  

nog	  een	  bericht	  over	  een	  technisch	  
vakantiekamp:	  het	  NewTechKids	  Zomer	  
Bootcamp.	  

	  
NewTechKids	  geeft	  van	  half	  juni	  tot	  het	  einde	  
van	  de	  zomervakantie	  een	  serie	  robotica	  en	  

coding	  bootcamps	  in	  de	  Openbare	  Bibliotheek	  
Amsterdam	  (vlakbij	  het	  Centraal	  Station).	  De	  

bootcamps	  vinden	  plaats	  op	  maandag-‐	  en	  
dinsdagmiddag	  en	  tijdens	  de	  zomer	  van	  

maandag	  t/m	  vrijdag.	  
	  
In	  elke	  bootcamp	  worden	  een	  aantal	  

gesubsidieerde	  plekken	  aangeboden	  voor	  
kinderen	  van	  8-‐12	  jaar	  uit	  gezinnen	  met	  een	  
laag	  inkomen.	  Kinderen	  met	  een	  Stadspas	  

betalen	  tussen	  de	  25	  -‐	  50	  euro	  all	  inclusive,	  in	  
plaats	  van	  de	  normale	  prijs	  van	  190	  -‐	  250	  euro	  
all	  inclusive.	  

	  
Tijdens	  elke	  bootcamp	  doen	  de	  kinderen	  
belangrijke	  kennis	  en	  vaardigheden	  op	  met	  

betrekking	  tot	  het	  oplossen	  van	  problemen	  
met	  technologie.	  Ze	  leren	  te	  brainstormen,	  
ontwerpen,	  bouwen	  en	  coderen	  robots	  en	  

tech	  prototypes	  in	  teams	  terwijl	  ze	  deelnemen	  
aan	  discussies	  over	  de	  impact	  en	  ethiek	  van	  
technologie.	  De	  bootcamps	  worden	  gegeven	  

in	  een	  combinatie	  van	  Nederlands	  en	  Engels	  
door	  een	  professionele	  docent.	  

	  
Voor	  meer	  informatie	  en	  om	  u	  in	  te	  schrijven,	  
bezoek	  https://newtechkids.com/register	  

	  
TSA	  oproep	  
Dieke,	  Iris	  en	  Khadija	  zijn	  al	  weer	  druk	  bezig	  

met	  de	  organisatie	  van	  het	  eerste	  TSA	  blok	  
van	  volgend	  schooljaar.	  Binnenkort	  krijgen	  
jullie	  de	  inschrijvingsmail.	  

Maaaaar,	  we	  zijn	  nog	  op	  zoek	  naar	  leuke	  
activiteiten,	  zo	  niet	  voor	  het	  komende	  blok,	  
dan	  voor	  het	  blok	  erna.	  En	  we	  zoeken	  ook	  

vrijwilligers	  om	  de	  activiteiten	  te	  begeleiden.	  
Wie	  wil,	  tegen	  betaling	  van	  een	  
vrijwilligersvergoeding,	  één	  of	  meerdere	  

dagen	  per	  week	  werken	  van	  12-‐13.30	  uur?	  We	  
hebben	  jullie	  hard	  nodig!	  Je	  kan	  je	  melden	  bij	  
Dieke,	  Iris	  of	  Khadija.	  
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Team	  –	  nieuwe	  collega	  
We	  hebben	  een	  nieuwe	  collega	  voor	  de	  OB	  

gevonden,	  ze	  heet	  Eelke.	  Binnenkort	  stelt	  ze	  
zich	  aan	  jullie	  voor.	  Heel	  erg	  fijn	  dat	  het	  gelukt	  
is.	  We	  gaan	  nu	  door	  voor	  de	  tweede	  nieuwe	  

collega!	  
	  
Vakantiedagkamp	  Licht	  en	  Lucht	  	  

Vakantiedagkamp	  Licht	  en	  Lucht	  	  
is	  een	  super	  leuk	  vakantiedagkamp	  voor	  
Amsterdamse	  kinderen	  in	  de	  

basisschoolleeftijd.	  In	  de	  eerste	  3	  weken	  van	  
de	  zomervakantie	  verzorgen	  zij	  voor	  de	  
kinderen	  een	  top	  tijd	  in	  de	  duinen	  bij	  

Overveen.	  En	  dat	  doen	  ze	  al	  ruim	  70	  jaar!	  
De	  kinderen	  en	  de	  leiding	  gaan	  ’s	  ochtends	  (8-‐
8.15)	  met	  de	  bus	  naar	  het	  kamp	  en	  komen	  

eind	  van	  de	  middag	  (rond	  17.00)	  weer	  terug	  in	  
Amsterdam.	  	  
In	  de	  Kennemerduinen	  bij	  Overveen	  is	  het	  

terrein	  met	  tenten,	  ruimte	  en	  vrijheid	  om	  te	  
spelen,	  sporten,	  dansen,	  ravotten,	  zwemmen,	  

kleien,	  lezen	  en	  nog	  veel	  meer.	  Plezier	  en	  
veiligheid	  staat	  voorop!	  Je	  hebt	  alle	  vrijheid	  
om	  te	  spelen	  met	  je	  vriendjes	  en	  de	  andere	  

kinderen	  die	  op	  het	  kamp	  zijn.	  Er	  wordt	  een	  
programma	  geboden	  met	  sport	  en	  spel	  in	  de	  
duinen	  (o.a.	  Levend	  Stratego).	  Je	  mag	  lekker	  

tafeltennissen,	  trampoline	  springen,	  
(tafel)voetballen,	  stripboeken	  lezen,	  
knutselen,	  hutten	  bouwen	  of	  verstoppertje	  

spelen.	  Je	  doet	  lekker	  waar	  je	  zelf	  zin	  in	  hebt.	  
Met	  mooi	  weer	  gaan	  we	  zwemmen	  in	  het	  
duinmeer	  “het	  Wed”.	  

	  
Een	  week	  mee	  met	  Licht	  en	  Lucht	  kost	  €	  85.	  
Voor	  kinderen	  met	  een	  Stadspas	  is	  het	  €	  20	  

per	  week	  
Antwoord	  op	  veel	  gestelde	  vragen	  en	  
inschrijven:	  zie	  http://www.licht-‐en-‐lucht.nl	  of	  

mail	  info@licht-‐en-‐lucht.nl	  

Schrijf	  je	  nu	  nog	  in!	  Er	  is	  nog	  plek	  in	  week	  2	  en	  
week	  3	  

	  
Foto’s	  van	  de	  verbouwing	  
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