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Belangrijke	  data	  
Maandag	  20	  juni	  

!	  MR	  vergadering	  
Dinsdag	  21	  juni	  
!	  TB	  op	  schoolreis	  naar	  Archeon	  

!	  inloopochtend	  op	  de	  Vlinderboom	  
!	  de	  OB	  krijgt	  djembélessen	  
Woensdag	  22	  juni	  

!	  studiedag	  –	  alle	  kinderen	  vrij	  
Donderdag	  23	  juni	  
!	  inloopochtend	  op	  de	  Joop	  	  

!	  schoolfotograaf	  
Vrijdag	  24	  juni	  
!	  Schoolfotograaf	  

!	  MB	  3&4	  naar	  het	  Woeste	  Westen	  
	  	  
Schoolfotograaf	  

Op	  donderdag	  23	  en	  vrijdag	  24	  juni	  is	  de	  
schoolfotograaf	  op	  school.	  Hij	  start	  donderdag	  
23	  juni	  op	  de	  Joop	  Westerweel	  tot	  12	  uur.	  Dan	  

vanaf	  13.30	  uur	  op	  de	  Vlinderboom.	  Ouders	  
kunnen	  intekenen	  voor	  broertje/zusje	  foto's	  

na	  schooltijd	  op	  donderdag	  en	  vrijdag	  via	  deze	  
link:	  https://agenda.schoolfotosonline.nl/	  
	  	  

10	  minutengesprekken	  en	  verslagboekjes	  
mee	  
Deze	  week	  gaan	  bij	  de	  meeste	  groepen	  de	  

verslagboekjes/rapporten	  mee	  naar	  huis.	  
Volgende	  week	  starten	  de	  10	  minuten	  
gesprekken.	  Jullie	  kunnen	  je	  intekenen	  via	  de	  

SchoolPraat	  app.	  Je	  krijgt	  een	  mailtje	  van	  de	  
leerkracht	  van	  je	  kind	  als	  die	  de	  
inschrijfmodule	  open	  heeft	  gezet.	  

	  	  
Jaarplanning	  
Maandag	  is	  er	  MR	  vergadering	  en	  dan	  stellen	  

we	  de	  jaarplanning	  hopelijk	  vast.	  Dat	  betekent	  
dat	  de	  vrije	  dagen	  en	  vakanties	  volgende	  week	  
in	  de	  nieuwsbrief	  staan.	  

	  	  
	  

Groepsindelingen	  en	  leerkrachten	  
De	  groepsindelingen	  zijn	  vrijdag	  verstuurd.	  

Omdat	  er	  een	  OB	  klas	  bijkomt	  en	  een	  MB	  klas	  
afgaat	  was	  het	  een	  grotere	  puzzel	  dan	  
gewoonlijk.	  De	  bezetting,	  dus	  welke	  

leerkrachten	  op	  welke	  groep,	  heb	  ik	  bijna	  
rond.	  Helaas	  is	  het	  ook	  zo	  dat	  onze	  collega	  
Hilde	  een	  nieuwe	  baan	  heeft	  gevonden	  per	  

volgend	  schooljaar.	  Zij	  verruilt	  de	  stad	  voor	  
het	  platteland	  en	  gaat	  op	  een	  andere	  school	  
lesgeven.	  Hilde	  is	  drie	  jaar	  onderdeel	  geweest	  

van	  ons	  team	  en	  een	  gewaardeerde	  
groepsleerkracht.	  
Zij	  laat	  een	  gat	  achter	  in	  de	  formatie	  en	  in	  ons	  

team,	  maar	  tegelijkertijd	  vinden	  we	  het	  ook	  
een	  dappere	  en	  interessante	  stap	  die	  zij	  zet.	  
Ik	  hoop	  dinsdag	  of	  woensdag,	  na	  de	  MR	  

vergadering,	  jullie	  te	  kunnen	  laten	  weten	  
welke	  leerkrachten	  op	  welke	  groep	  staan.	  
	  	  

Twee	  mooie	  pinguïns	  
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Intraverte	  

Het	  is	  mogelijk	  om	  bij	  ons	  op	  school	  na	  
schooltijd	  begeleiding	  van	  Intraverte	  te	  
krijgen.	  Deze	  organisatie	  helpt	  kinderen	  die	  

bijvoorbeeld	  weinig	  zelfvertrouwen	  hebben,	  
zich	  niet	  goed	  kunnen	  concentreren	  in	  de	  klas,	  
moeite	  hebben	  met	  een	  scheiding	  of	  soms	  

heel	  boos	  kunnen	  worden	  en	  eigenlijk	  niet	  
goed	  weten	  hoe	  ze	  daarmee	  om	  kunnen	  gaan.	  
Zij	  helpen	  kinderen	  door	  aan	  te	  sluiten	  op	  de	  

eigen	  ontwikkeling	  van	  een	  kind;	  dus	  via	  spel	  
en	  beweging!	  Wij	  hebben	  goede	  ervaringen	  
met	  Intraverte	  tot	  nu	  toe.	  	  

Kinderoefentherapeut	  Aron	  Maij	  is	  elke	  
maandagmiddag	  te	  vinden	  in	  de	  gymzaal	  van	  
de	  10e	  Montessori	  De	  Meidoorn,	  op	  de	  

tijdelijke	  locatie	  aan	  de	  Nicolaas	  Beetstraat	  40.	  
Mocht	  je	  twijfelen	  of	  jouw	  zoon	  of	  dochter	  
ondersteuning	  zou	  kunnen	  gebruiken,	  dan	  kun	  

je	  altijd	  overleggen	  met	  Aron	  of	  de	  
leerkracht/intern	  begeleider.	  	  U	  kunt	  meer	  
lezen	  via	  deze	  link.	  

	  	  

Djembé	  Dramé	  Eindfeest	  
Op	  zondag	  26	  juni	  wordt	  buiten,	  naast	  Hotel	  

Buiten	  aan	  de	  Sloterplas,	  het	  Djembé	  Dramé	  
Eindfeest	  gehouden.	  Deze	  dag	  zijn	  er	  
presentaties	  van	  alle	  12	  djembélesgroepen	  

(ook	  van	  volwassenen	  en	  andere	  kids)	  van	  
Moussé	  en	  Afrikaanse	  dans	  van	  Turid	  en	  er	  
zijn	  ook	  dans	  en	  percussieworkshops	  gratis	  

voor	  het	  publiek.	  Moussé	  vraagt	  alle	  kinderen	  
die	  bij	  hem	  TSA	  djembélessen	  hebben	  gevolgd	  
de	  middag	  om	  14.15	  uur	  te	  willen	  komen	  

openen.	  Djembés	  zijn	  daar.	  Laat	  je	  het	  weten	  
of	  je	  komt?	  Mail	  naar	  turid2016@gmail.com	  
of	  stuur	  een	  app	  naar	  Turid	  06-‐27017386.	  	  

	  
Instrumenten	  Uitprobeerdag	  
Ontdek	  op	  zondag	  26	  juni	  jouw	  favoriete	  

instrument,	  of	  speel	  mee	  in	  een	  echte	  
popband.	  Tijdens	  de	  gratis	  Instrumenten	  
Uitprobeerdag	  van	  Muziekschool	  Amsterdam	  

zijn	  er	  activiteiten	  voor	  iedere	  leeftijd	  op	  al	  
onze	  locaties.	  

-‐	  6	  /	  7	  jaar:	  doe	  om	  10	  uur	  mee	  met	  de	  
proefles	  Ontdek	  je	  instrument	  	  
-‐	  8	  t/m	  12	  jaar:	  tussen	  11	  en	  14	  uur	  kan	  je	  

meer	  dan	  twintig	  soorten	  instrumenten	  
uitproberen	  en	  mee	  spelen	  in	  een	  bandje	  van	  
de	  Muziekbende	  

-‐	  12	  t/m	  18	  jaar:	  vanaf	  14	  uur	  kan	  je	  kiezen	  
voor	  een	  proefles	  op	  een	  instrument,	  maar	  
óók	  voor	  ons	  nieuwe	  aanbod	  aan	  Shorts!	  

	  Meer	  informatie	  en	  aanmelden.	  	  
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