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	  Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  25	  oktober	  

!	  inloopochtend	  Vlinderboom	  
Woensdag	  26	  oktober	  
!	  inloopochtend	  Joop	  

Vrijdag	  28	  oktober	  
!	  OB	  naar	  Artis	  &	  MB	  krijgt	  een	  boek!	  
	  	  

Kinderwijkraad	  
Mede	  dankzij	  onze	  Kinderwijkraadleden	  Nua	  
en	  Deepika	  was	  het	  grote	  Baarsjesfestival	  en	  

het	  bezoek	  aan	  de	  Raadszaal	  een	  groot	  
succes!	  Foto´s	  en	  verslagen	  van	  deze	  dagen	  
kunnen	  jullie	  vinden	  op	  de	  website	  

www.vreedzaamwest.nl	  
	  	  
Nieuwe	  leerlingenraad	  

Zoals	  jullie	  vorige	  week	  konden	  lezen	  waren	  
bijna	  alle	  nieuwe	  leerlingvertegenwoordigers	  
gekozen,	  alleen	  BB2	  ontbrak.	  Nu	  zijn	  we	  

compleet!	  De	  nieuwe	  leerlingenraad	  bestaat	  
uit	  Hajo	  (TB1),	  Veerat	  (TB2),	  Mar	  (TB3),	  Zaid	  

(BB1),	  Jasmin	  (BB2)	  en	  Doris	  (BB3).	  
	  	  
TSA	  –	  denkkracht	  gevraagd!	  

Dieke	  is	  al	  weer	  gestart	  met	  de	  
voorbereidingen	  voor	  het	  nieuwe	  blok	  wat	  in	  
januari	  start	  in	  ons	  vernieuwde	  gebouw.	  

Binnenkort	  komt	  er	  een	  enquête	  voor	  de	  
leerlingen	  en	  voor	  de	  ouders	  over	  het	  aanbod	  
en	  de	  organisatie.	  Maar	  voor	  nu	  de	  vraag:	  

hebben	  jullie	  nog	  ideeën	  voor	  leuke	  TSA	  
aanbieders?	  We	  zijn	  altijd	  op	  zoek	  en	  zeker	  
voor	  komend	  blok	  gaat	  het	  moeite	  kosten	  om	  

voldoende	  aanbod	  te	  vinden	  omdat	  aanbieder	  
Leony	  nog	  op	  reis	  is	  en	  ook	  Sandra	  voor	  een	  
tijd	  naar	  het	  buitenland	  vertrekt.	  Dus	  heel	  fijn	  

als	  jullie	  meedenken!	  
Veilig	  naar	  school	  
We	  merken	  dat	  het	  rondom	  school	  door	  de	  

verkeerssituatie	  vaak	  onveilig	  is.	  Met	  name	  

voor	  de	  fietsende	  kinderen,	  en	  veroorzaakt	  
door	  auto’s.	  

Ik	  heb	  ook	  de	  wijkagent	  gevraagd	  om	  mee	  te	  
helpen.	  Voor	  nu	  is	  het	  verzoek	  (en	  ik	  weet	  dat	  
dat	  niet	  voor	  iedereen	  haalbaar	  is):	  

!	  Als	  je	  je	  kind	  komt	  brengen	  of	  halen	  naar	  
school,	  HOUD	  ALTIJD	  VOLDOENDE	  RUIMTE	  OP	  
DE	  RIJBAAN	  VOOR	  FIETSENDE	  KINDEREN!	  

!	  Kom	  alleen	  als	  het	  echt	  moet	  met	  de	  auto	  en	  
zet	  je	  auto	  dan	  op	  een	  echte	  parkeerplek	  en	  
niet	  half	  op	  de	  stoep.	  

En	  ja,	  dat	  betekent	  langer	  lopen,	  meer	  tijd	  
kwijt	  en	  de	  parkeerapp	  aan,	  maar	  we	  willen	  
graag	  dat	  al	  onze	  kindertjes	  veilig	  thuis	  

komen!	  Houd	  altijd	  voldoende	  ruimte	  op	  de	  
weg	  voor	  fietsende	  kinderen!	  
	  	  

Gratis	  Freerunnen	  
Op	  het	  Cremerplein	  is	  er	  vanuit	  de	  afdeling	  
Sport	  samen	  met	  Xplore	  een	  aanbod	  

Freerunnen.	  Kinderen	  kunnen	  gratis	  en	  zonder	  
vooraf	  aan	  te	  melden	  meedoen	  met	  deze	  

activiteit.	  
start:	  woensdag	  19	  oktober	  
waar:	  Cremerplein	  

tijd:	  14.00-‐15.00	  uur	  
voor	  wie;	  19	  en	  26	  oktober	  voor	  de	  leeftijd	  8	  
t/m	  9	  jaar,	  2,	  9	  en	  16	  november	  voor	  de	  

leeftijd	  10	  t/m	  12	  jaar	  
	  	  
Prikken	  

Een	  bericht	  van	  onze	  
schooljeugdverpleegkundige	  Roos	  de	  Haan:	  	  
Op	  25	  oktober	  in	  Sporthal	  Laan	  van	  Spartaan	  

kunnen	  kinderen	  vanaf	  9	  jaar	  weer	  hun	  prik	  
halen	  tegen	  ziektes	  zoals	  de	  Bof,	  Mazelen	  en	  
HPV.	  U	  krijgt	  vanzelf	  een	  uitnodiging	  per	  post.	  

U	  hoeft	  hiervoor	  niets	  te	  doen.	  Als	  elk	  kind	  
alle	  prikken	  haalt,	  is	  heel	  Nederland	  goed	  
beschermd	  tegen	  deze	  ernstige	  ziektes.	  Heeft	  

u	  vragen	  over	  vaccineren?	  Stel	  ze	  aan	  onze	  
verpleegkundige	  op	  school,	  of	  stel	  uw	  vraag	  

https://www.vreedzaamwest.nl/
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	  aan	  de	  GGD.	  Kijk	  voor	  meer	  informatie	  op	  
http://www.ggd.amsterdam.nl/vaccineren.	  

	  	  
Schoolmelk	  
Vanaf	  7	  november	  wort	  er	  gratis	  schoolmelk	  

en	  karnemelk	  geleverd	  op	  school	  voor	  alle	  
kinderen.	  Na	  elke	  drie	  weken	  wordt	  er	  
yoghurt	  geleverd	  voor	  een	  week.	  

	  	  
Vrijland	  Herfstkamp	  
Van	  17	  t/m	  20	  oktober	  van	  10:00	  –	  15:00	  uur	  

wordt	  op	  het	  IJburg	  Strand	  Het	  Vrijland	  
Herfstkamp	  georganiseerd.	  Heb	  je	  zin	  in	  een	  
creatieve	  &	  actieve	  herfstvakantie?	  Kom	  

bouwen	  en	  sjouwen,	  tekenen,	  schrijven	  en	  
samen	  een	  prachtige	  presentatie	  maken.	  
Kosten	  zijn	  €	  100,-‐	  inclusief	  lunch.	  Aanmelden	  

via	  info@vrijlandamsterdam.nl.	  
	  

	  
	  	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
Gratis	  sporten	  

Er	  zijn	  veel	  leuke	  activiteiten	  te	  vinden	  voor	  in	  
de	  herfstvakantie.	  Zo	  is	  er	  bijvoorbeeld	  vanaf	  

maandag	  17	  tot	  en	  met	  donderdag	  20	  oktober	  
van	  12:00	  -‐	  15:00	  uur	  een	  gratis	  Sport-‐en	  

funtour	  in	  Sporthal	  Blauw-‐Wit	  (waar	  ook	  de	  
Meidoorn	  Sportdag	  was	  in	  september).	  Meer	  
ideeën	  op	  www.kidsproof.nl	  	  
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