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Belangrijke data 
Maandag 26 t/m vrijdag 6 januari 
� Kerstvakantie 
Maandag 9 en dinsdag 10 januari  
� verhuisdagen – kinderen vrij 
Woensdag 11 januari 
� eerste schooldag! 
 
Opening 11 januari 
Op 11 januari is de eerste schooldag in ons 
vernieuwde gebouw! 
We verwachten alle kinderen vanaf 08.15 uur, 
uiterlijk 08.25 uur, op het schoolplein. De 
leerkrachten staan klaar, de kinderen gaan bij 
hun eigen leerkracht staan. 
Wees op tijd want we gaan ons nieuwe 
schoollied zingen! Er is een band die ons 
begeleidt. De leerlingenraad en Madeleine 
houden een toespraak en dan gaan de 
kinderen met de leerkrachten naar binnen. De 
ouders blijven buiten. Uitzondering hierop zijn 
de ouders van kinderen die voor het allereerst 
naar school gaan. 
Vanaf 12.00 uur zijn alle ouders welkom om 
hun kinderen op te halen en de school te 
bekijken, met een hapje en een drankje erbij. 
  
Schoollied oefenen 
Speciaal voor de Meidoorn hebben we een 
schoollied laten schrijven. Hierbij de link naar 
de tekst en de melodie, ingezongen door het 
TSA. Fijn als alle kinderen het een keer 
beluisteren en misschien zelfs oefenen zodat 
ze uit volle borst mee kunnen zingen op 11 
januari 😊 
  
Kerstvakantie in de Krakeling 
Vier kerstvakantie met de hele familie in 
Theater De Krakeling! Dit theater in 
Cultuurdorp Westergas is volop in kerstsfeer 
en verwelkomen je deze vakantie graag met 
de allerleukste voorstellingen. Olifantje Abu 

l'Abbas neemt je mee op muzikale reis dwars 
over de continenten. In de wonderlijke 
voorstelling vol vogue, popmuziek en 
melancholie The Ozard of Wiz keren zeven 
bijzondere mensen terug naar hun kindertijd. 
Ook zijn er extra veel voorstellingen voor 
vierplussers die bovendien voor grotere 
broers en zussen net zo leuk zijn! Zie voor het 
volledige programma de site. 
 

 
 
Kerstvakantieactiviteiten in de OBA 
In de kerstvakantie staan er een aantal gratis 
activiteiten op de planning bij de OBA in 
stadsdeel West.  
Staatsliedenbuurt: 
donderdag 29 december: ballet in de bieb (7+) 
Mercatorplein: 
vrijdag 30 december: workshop zingende rap 
maken (6+)  
zaterdag 7 januari: familievoorstelling de 
kleine prins (6+) 
 
Deze activiteiten organiseren zij ten behoeve 
van de taaltonwikkeling. We zijn er allen bij 
gebaat dat kinderen leesplezier gaan ervaren 
en dit kunnen zij stimuleren op verschillende 
manieren. Deze activiteiten dragen hieraan 
bij.  

https://10emeidoorn.nl/opening-11-januari/
https://10emeidoorn.nl/opening-11-januari/
https://krakeling.nl/


 
 
Nieuwsbrief nr 16  2022 - 2023 
 

 

  
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten 
die de OBA organiseert. Houd dan de agenda 
in de gaten via www.oba.nl/agenda 
 

 
 
Kerstactiviteiten op boerderij Zorgvrij 
Ook op boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude is 
weer van alles te doen deze kerstvakantie 
zoals kaarsenrollen of 2 biggen in een 
modderbad maken. Zie voor alle activiteiten 
de website. 
 

 
 
 

Zingend en rappend
het jaar afronden!
Workshop 6+

Welkom in de wereld van grote
artiesten. Leer net als hen hoe
moet je staan, bewegen, zingen en
rappen. Hoe je moet kijken en
vooral hoe je kunt genieten tijdens
het optreden!

Vrijdag 30 december
11.00 – 12.00 uur
Gratis deelname. Meld je aan
via mercatorplein@oba.nl

OBA Mercatorplein
Mercatorplein 103
www.oba.nl

https://www.oba.nl/agenda.html
https://www.spaarnwoudepark.nl/agenda
https://www.spaarnwoudepark.nl/agenda

