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Belangrijke data 
Deze week 10 minuten gesprekken – 
inschrijven kan via SchoolPraat 
  
Woensdag 22 februari 
� Inloopochtend 
Donderdag 23 februari 
� Oma- en opamiddag 14.00 uur  
� OB2 en OB3 naar het Van Goghmuseum 
Vrijdag 24 februari 
� studiedag – alle kinderen vrij 
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart  
� Voorjaarsvakantie 
  
 Montessoriproject 
Na de voorjaarsvakantie gaat de hele school 
aan de slag met het thema Mode voor de 
jaarlijkse Montessoridag. Op 22 maart – 
Montessoridag – mag je in alle groepen 
komen kijken wat de kinderen zoal hebben 
gedaan.  Verscheidene ouders, en vrienden 
van ouders, die werken in de mode of een 
ander creatief beroep hebben al laten weten 
dat ze willen meewerken aan het evenement. 
Daar zijn we erg blij mee! Om de creativiteit 
van onze kinderen te stimuleren zijn we nog 
op zoek naar modetijdschriften, nog wat 
stoffencoupons en -staaltjes, en ook 
paspoppen. De laatste uiteraard te leen.    
 
Muziekschool 
Ben je nieuw bij de muziekschool en wil je 
eens wat dingen uitproberen of heb je al jaren 
les en wil je jouw skills verbeteren, het 
muziekschoolaanbod Shorts! is voor álle 
Amsterdamse kinderen en jongeren tussen de 
7 en 18 jaar. 
Shorts! bestaat uit een brede programmering 
van vaste en wisselende korte 
workshopreeksen voor zowel beginners als 
gevorderden. Met dit programma bieden zij 
kinderen en jongeren de kans om hun diverse 

talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De 
volgende serie Shorts start na de 
Voorjaarsvakantie. Klik hier voor meer 
informatie. 
 
Bronzen certificaat uitgereikt 
Met als publiek bijna alle MB, TB en BB klassen 
heeft de Ecoraad een toespraak gehouden 
over alles wat we al gedaan hebben als school 
op het gebied van duurzaamheid. En daarna 
kregen we het bronzen Ecoschool certificaat 
uitgereikt door Elena Francissen van het 
Amsterdams Natuur en Milieu 
Educatiecentrum namens Ecoschools 
Nederland. We zijn trots! 
 

 
 
Wol, lapjes, kraaltjes en knopen gezocht 
Op 9 maart start een nieuwe aanbieder 
handvaardigheid bij de TSA, eerst bij de TB en 
in het volgende blok bij de OB. Zij zoekt wol 
(hoeven geen mooie bolletjes te zijn), lapjes, 
kraaltjes en/of knopen.  
 
Sport in de voorjaarsvakantie 
West Beweegt organiseert in de 
voorjaarsvakantie gratis sportactiviteiten in 
Amsterdam West voor verschillende 
leeftijdsgroepen. Kijk hier voor het totale 
programma. 
 
 

https://www.muziekschoolamsterdam.nl/muziekles/shorts/?utm_source=MailingLijst&utm_medium=email&utm_campaign=30-01-2023
https://www.amsterdam.nl/sport/sportactiviteiten-sportlessen/sporten-kinderen/aanbod-west/
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Benefietmarkt Zijderoute  
 

 
  
Tijdelijk Noodfonds Energie 
Kwetsbare huishoudens met een hoge 
energierekening kunnen vanaf 7 februari 2023 
terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. 
Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die 
in aanmerking komen voor steun, een deel 
van de energierekening van oktober 2022 tot 
en met maart 2023. Huishoudens kunnen de 
steun van het Noodfonds vanaf nu aanvragen 
voor de hele periode. Zie hier voor meer 
informatie en aanvragen. 

Doe maar dik met het alfabet, kalligrafie en 
hiëroglyfen 
Op 3 maart van 14:00 tot 15:00 uur geeft TSA 
docente Sandra in de OBA (de Hallen) een 
gratis workshop voor kinderen vanaf 5 jaar. In 
deze workshop klieder, kladder, kalk en schrijf 
je erop los en laat je je inspireren door 
verschillende schrijfwijzen uit verschillende 
culturen en tijden. Doe als een monnik in de 

middeleeuwen en stort je op het maken van 
miniaturen en initialen! Voel je even een 
sumi-inkt kunstenaar en schrijf met Japanse 
karakters of maak je eigen Egyptische 
cartouche. De toegang is gratis, maar je moet 
je wel aanmelden. Klik hier voor meer 
informatie en aanmelden. 

Familievoorstelling - Het Geluk van Schildpad 
Op 2 mei van 11:00 tot 12:00 uur speelt in de 
OBA (de Hallen) de familievoorstelling Het 
Geluk van Schildpad (5+). Een filosofisch- 
poëtische, maar vooral lichtvoetige 
meespeelvoorstelling, met grappige muziekjes 
en liedjes, waar je blij van wordt. De toegang 
is gratis, maar je moet je wel aanmelden. Klik 
hier voor meer informatie en aanmelden. 

Schoolregel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/07/tijdelijk-noodfonds-energie-biedt-steun-aan-kwetsbare-huishoudens
https://www.oba.nl/agenda/dehallen/doemaardikmethetalfabetkalligrafieenhieroglyfen.html
https://www.oba.nl/agenda/dehallen/familievoorstellinghetgelukvanschildpad.html

