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Belangrijke	  data	  
Maandag	  27	  juni	  

!	  start	  10	  min	  gesprekken	  
Dinsdag	  28	  juni	  
!	  	  Djembélessen	  OB	  

!	  	  afsluiting	  KinderWijkRaad	  
Woensdag	  29	  juni	  
!	  	  inloopochtend	  Vlinderboom	  

!	  	  doordraaiuurtje	  
!	  	  repetitie	  schoolorkest	  
Donderdag	  30	  juni	  

!	  	  Inloopochtend	  Joop	  
!	  	  opruimfeest	  op	  het	  Balboaplein	  
Vrijdag	  1	  juli	  

!	  	  MB	  op	  schoolreis	  
	  
Woensdag	  7	  en	  donderdag	  8	  juli	  

!	  	  afscheid	  groep	  8	  
Donderdag	  14	  juli	  
!	  	  laatste	  schooldag	  

	  	  
10	  minuten	  gesprekken	  

Vanaf	  morgen	  starten	  de	  10	  
minutengesprekken.	  Je	  kunt	  je	  via	  de	  
SchoolPraat	  app	  inschrijven.	  Voorafgaand	  aan	  

het	  gesprek	  hebben	  jullie	  het	  
verslagboekje/rapport	  gekregen	  zodat	  je	  je	  
kan	  voorbereiden	  op	  het	  gesprek	  en	  je	  tijdens	  

het	  gesprek	  geen	  verrassingen	  te	  horen	  krijgt.	  
	  	  
Vrije	  dagen	  volgend	  schooljaar	  

De	  vakanties	  en	  vrije	  dagen	  voor	  volgend	  
schooljaar	  zijn	  in	  overleg	  met	  het	  team	  en	  de	  
MR	  vastgesteld.	  

29	  aug	   start	  nieuwe	  schooljaar	  
5	  okt	   studiedag	  
17	  t/m	  21	  okt	  	   Herfstvakantie	  

5	  dec	  	   ’s	  middags	  vrij	  
23	  dec	   verhuisdag	  
26	  dec	  t/m	  6	  jan	   Kerstvakantie	  

9	  jan	   verhuisdag	  
10	  jan	   verhuisdag	  

24	  feb	   	   studiedag	  
27	  feb	  t/m	  3	  mrt	  	   Voorjaarsvakantie	  

7	  apr	   	   Goede	  vrijdag	  
10	  apr	   	   Tweede	  Paasdag	  
24	  apr	  t/m	  7	  mei	  	   Meivakantie	  

18	  en	  19	  mei	  	   	   Hemelvaart	  
29	  mei	   	   	   Tweede	  Pinksterdag	  
21	  juli	  	   	   	   studiedag	  

24	  juli	  t/m	  1	  sep	  	   Zomervakantie	  
	  	  
Belangrijke	  andere	  momenten	  om	  alvast	  

rekening	  mee	  te	  houden:	  
14	  sep	   	   Sportdag	  OB	  en	  MB	  
16	  sep	   	   Schooluitje	  met	  alle	  kinderen	  

20	  sep	   	   Ouderavond	  
21	  sep	   	   Sportdag	  TB	  en	  BB	  
	  	  

Op	  de	  eerste	  dag	  van	  het	  nieuwe	  schooljaar	  
krijgen	  jullie	  de	  nieuwe	  schoolgids	  in	  
kalendervorm	  uitgereikt	  zoals	  gewoonlijk.	  

Daarin	  staan	  de	  belangrijke	  dagen	  en	  
evenementen	  voor	  de	  rest	  van	  het	  schooljaar!	  

	  	  
Opruimfeest	  
Namens	  de	  kinderen	  van	  de	  Kinderwijkraad	  

Baarsjes:	  “Beste	  ouders/verzorgers,	  Op	  30	  juni	  
hebben	  wij	  een	  opruimfeest/buurtfeest	  op	  het	  
Balboaplein.	  Er	  zullen	  activiteiten	  plaatsvinden	  

en	  hapjes	  waaronder	  donuts	  die	  gratis	  zijn,	  
snoepjes	  die	  ook	  gratis	  zijn.	  Kom	  op	  het	  
opruimfeest/buurtfeest!	  Gratis	  donuts,	  gratis	  

hapjes.	  Schone	  buurt	  doen	  we	  samen.	  Met	  
vriendelijke	  groet,	  Vreedzaam	  west”	  
	  	  

Hulp	  gezocht!	  
Om	  het	  buurtopruimfeest	  te	  laten	  doorgaan,	  
hebben	  wij	  jullie	  hulp	  hard	  nodig.	  Wij	  zijn	  

daarom	  opzoek	  naar	  enthousiaste	  
ouders/verzorgers	  die	  de	  kinderen	  in	  kleine	  
groepjes	  op	  deze	  dag	  willen	  begeleiden	  in	  het	  

opruimen	  van	  zwerfafval	  op	  en	  rondom	  het	  
Balboaplein.	  Help	  jij	  mee	  om	  het	  
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buurtopruimfeest	  te	  laten	  doorgaan?	  
Aanmeldingen	  mogen	  uiterlijk	  24	  juni	  a.s.	  naar	  

jgoeijers@dock.nl	  t.n.v.	  Jitse	  en	  o.v.v.	  
“Buurtopruimfeest”.	  
	  	  

Activiteitenwijzer	  
De	  Zomervakantie	  komt	  eraan	  Even	  geen	  
school!	  Eindelijk	  tijd	  voor	  leuke	  activiteiten	  en	  

avonturen	  in	  de	  buurt.	  Maar	  waar	  worden	  ze	  
georganiseerd	  en	  wat	  is	  er	  allemaal	  te	  doen?	  
Kijk	  maar	  op	  de	  website	  

https://activiteitenwijzer.amsterdam	  	  
De	  website	  is	  een	  verzamelplek	  van	  clubs,	  
verenigingen	  en	  vakantieactiviteiten	  voor	  

kinderen	  in	  Amsterdam	  (West).	  	  De	  
activiteiten	  en	  cursussen	  zijn	  onderverdeeld	  in	  
rubrieken.	  Neem	  een	  kijkje	  en	  klik	  op	  de	  

verschillende	  thema’s!	  	  	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  

Schoolzwemmen	  in	  de	  zomervakantie	  
Vanuit	  de	  gemeente	  is	  er	  de	  mogelijkheid	  om	  
in	  de	  zomervakantie	  gratis	  zwemles	  te	  krijgen.	  

De	  gemeente	  wil	  dat	  iedere	  Amsterdammer	  
leert	  zwemmen.	  Voor	  de	  kinderen	  uit	  groep	  5	  
t/m	  8	  geldt	  dat	  er	  aanbod	  is	  in	  week	  1	  (18	  t/m	  

22	  juli)	  of	  in	  week	  6	  (22	  t/m	  26	  augustus)	  van	  
de	  zomervakantie.	  Voor	  de	  kinderen	  uit	  groep	  
4	  geldt	  dat	  er	  alleen	  kan	  worden	  meegedaan	  

met	  het	  aanbod	  in	  week	  6	  van	  de	  
zomervakantie.	  Via	  de	  website	  

Schoolzwemmen	  -‐	  Gemeente	  Amsterdam	  
vindt	  u	  het	  inschrijfformulier.	  Aanmelden	  is	  

mogelijk	  tot	  de	  cursussen	  vol	  zijn,	  ook	  nog	  
tijdens	  de	  vakantie.	  De	  inschrijving	  is	  
persoonsgebonden	  en	  dus	  niet	  overdraagbaar	  

op	  iemand	  anders.	  Let	  op	  dat	  u	  uw	  inschrijving	  
aan	  het	  einde	  bevestigt	  en	  dat	  u	  zelf	  uw	  kind	  
naar	  het	  zwembad	  moet	  brengen!	  

	  	  
Tip	  van	  een	  ouder:	  Blink	  Zomerlezen	  
Een	  leesdip	  na	  de	  zomervakantie?	  Niet	  met	  

Blink	  Zomerlezen:	  drie	  écht	  spannende	  
verhalen	  voor	  groep	  3	  t/m	  8,	  geschreven	  door	  
Janneke	  Schotveld,	  Marco	  Kunst	  en	  Marte	  

Jongbloed.	  Bij	  de	  start	  vul	  je	  een	  aantal	  
gegevens	  in	  (naam	  van	  je	  school,	  leraar,	  
concierge,	  etc)	  en	  dan,	  extra	  spannend,	  speelt	  

jouw	  school	  de	  hoofdrol.	  Wekelijks	  verschijnt	  
een	  nieuw	  hoofdstuk	  online,	  met	  steeds	  weer	  
een	  spannende	  cliffhanger.	  Je	  blijft	  lezen.	  Ook	  

leuk:	  het	  is	  helemaal	  gratis.	  
Voor	  meer	  informatie	  kijk	  op:	  

https://www.blinkzomerlezen.nl/	  	  
	  	  
	  Amsterdams	  Buurvrouwen	  Contact	  

Amsterdams	  Buurvrouwen	  Contact	  (ABC)	  is	  
een	  non-‐profitorganisatie	  die	  al	  ruim	  twintig	  
jaar	  anderstalige	  geïsoleerde	  vrouwen	  en	  

vrijwilligers	  verbindt.	  Jij	  kunt	  dit	  lezen,	  
maar	  er	  zijn	  vrouwen	  in	  jouw	  buurt,	  en	  op	  
jouw	  school	  voor	  wie	  dit	  niet	  vanzelfsprekend	  

is.	  Het	  ABC	  is	  er	  voor	  vrouwen	  die	  je	  niet	  veel	  
hoort	  of	  ziet.	  Zij	  brengen	  hun	  kinderen	  naar	  
school	  en	  	  verder	  durven	  of	  kunnen	  zij	  hun	  

huis	  niet	  uit.	  
Wil	  jij	  het	  verschil	  maken	  voor	  je	  anderstalige	  
Buurvrouw	  ?	  Ga	  dan	  op	  stap	  met	  één	  van	  onze	  

wereldvrouwen,	  neem	  plaats	  aan	  de	  
keukentafel,	  geef	  Nederlandse	  les	  én	  leer	  van	  
elkaar!	  Met	  één	  ontmoeting	  per	  week	  kun	  jij	  

bij	  één	  vrouw	  al	  het	  verschil	  maken.	  Daar	  
helpt	  het	  ABC	  graag	  bij.	  

http://jgoeijers@dock.nl
https://activiteitenwijzer.amsterdam 
https://formulier.amsterdam.nl/thema/sport/inschrijven-zomervakantiecursus/Inleiding/
https://www.blinkzomerlezen.nl/
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Help	  jij	  mee?	  
https://www.abcamsterdam.org/word-‐

vrijwilliger/	  
	  

	  
	  
Zomeractiviteiten	  bij	  DNKRS	  

DNKRS	  organiseert	  in	  de	  zomervakantie	  een	  
aantal	  cursussen	  voor	  kinderen	  die	  kritisch	  
zijn,	  waarom-‐vragen	  stellen	  en	  dingen	  net	  

even	  anders	  bekijken	  of	  doen.	  Voor	  al	  die	  
snelle	  en	  slimme	  denkers,	  die	  complexe	  zaken	  
prima	  aankunnen.	  	  

In	  de	  cursus	  Atelier	  voor	  sensitieve	  creatieve	  
geesten	  krijgen	  kinderen	  de	  rust	  om	  in	  vrijheid	  

en	  uitsluitend	  voor	  zichzelf	  te	  schilderen,	  
tekenen	  of	  construeren.	  De	  cursus	  Wijsheid	  in	  
beweging	  is	  een	  vijfdaagse	  mindfulness	  

zomeractiviteit.	  Tijdens	  deze	  zomerweek	  gaan	  
we	  met	  elkaar	  op	  reis	  in	  ons	  zelf.	  We	  gaan	  
bewegen,	  voelen,	  verwonderen,	  plezier	  

hebben,	  luisteren	  en	  ontspannen.	  Je	  ontdekt	  
spelenderwijs	  jezelf.	  
	  

Woordzoeker	  Buurtgezinnen	  
Hieronder	  een	  leuke	  Buurtgezinnen	  
woordzoeker,	  speciaal	  voor	  de	  groepen	  5	  t/m	  

8.	  Even	  uitvergroten	  en	  puzzelen	  maar.	  Met	  
deze	  woordzoeker	  kunnen	  jullie	  een	  leuke	  
prijs	  winnen.	  Mail	  de	  oplossing	  voor	  4	  juli	  naar	  

Shanna	  Le	  Double	  van	  Buurtgezinnen	  in	  
Amsterdam-‐West	  
Shanna@buurtgezinnen.nl.	  

Vermeld	  in	  je	  mail	  je	  naam,	  adres,	  
telefoonnummer	  en	  leeftijd.	  De	  prijswinnaars	  
krijgen	  persoonlijk	  bericht.	  Ook	  worden	  hun	  

namen	  bekend	  gemaakt	  via	  Facebook	  en	  
Instagram.	  

	  

 

  

Buurtgezinnen-woordzoeker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail de oplossing voor 4 juli naar: 

Shanna Le Double van Buurtgezinnen in Amsterdam-West 

Shanna@buurtgezinnen.nl. 

Vermeld in je mail je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. 
De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Ook worden hun namen bekend gemaakt via Facebook en 
Instagram. 

 

https://www.abcamsterdam.org/word-vrijwilliger/
https://dnkrs.nl/atelier-voor-sensitieve-creatieve-geesten/
https://dnkrs.nl/atelier-voor-sensitieve-creatieve-geesten/
https://dnkrs.nl/wijsheid-in-beweging/
https://dnkrs.nl/wijsheid-in-beweging/
http://Shanna@buurtgezinnen.nl

