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Belangrijke data 
Vrijdag 17 maart 
� inloopochtend 
Woensdag 22 maart 
� Montessoridag 
Donderdag 23 maart 
� Kunstschooldag voor groep 8 
  
TSA – Dank! 
Dank voor jullie snelle en behulpzame reacties 
op onze oproep voor aanbieders – de gaten 
zijn bijna opgevuld, echt tof! 
  
Fietsje 
Voor de kerstvakantie stond er een zwart 
fietsje geparkeerd op de Vlinderboom. Dat 
fietsje is meeverhuisd. Wil degene van wie het 
fietsje is het ophalen? Volgende week gaat het 
naar een goed doel.  
 

 
 
  
 
 

Gevonden voorwerpen 
Op de begane grond staat een grote grijze bak 
met gevonden voorwerpen – met al een tijdje 
o.a. 2 winterjassen (!!) er in. En heeeel veel 
wantjes en sjaals en sokken en halve paren 
gymschoenen. Soms stalt Rob het uit, en na 
een vakantie doen we het regelmatig weg, 
naar een kledingbak. Dus ben je iets kwijt, 
vergeet dan niet even te kijken. 
  
Kledingruilmarkt 
Op woensdag 22 maart, Montessoridag, de 
afsluiting van het Montessoriproject met het 
thema Mode, is er ook een kinderkleding 
ruilbeurs voor de kinderen zelf. Maar 
misschien willen jullie ook wel ruilen en dat 
kan ook. Inbrengen kan bij Madeleine. De 
ruilbeurs is ook in haar kantoor (lokaal). Wat 
over is gaat naar de kledingbak. 
  
Weggeefkast 
Op de begane grond in de gang links staat ook 
een weggeefkast – met spelletjes en boekjes 
maar ook allerlei andere dingen. Iedereen mag 
eruit pakken en ook erin zetten. Vrijdag lagen 
er o.a. een zak met barbies, linzen en een 
kandelaar. 
  
Jeugdfonds Sport en Cultuur Amsterdam 
Vanaf 1 januari 2023 is het Jeugdfonds Sport 
Amsterdam samen gegaan met het 
Jongerencultuurfonds Amsterdam en vormen 
zij nu het Jeugdfonds SPORT & CULTUUR 
Amsterdam.  
 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het al 
meer dan 20 jaar mogelijk dat kinderen en 
jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch 
mee kunnen doen met voetbal, muziekles, 
turnen, streetdance, judo, theaterles of een 
andere sportieve of creatieve activiteit. Voor 
die kinderen en jongeren betalen zij de 
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contributie / het lesgeld en in sommige 
gevallen de benodigdheden zoals 
voetbalkleding of dansschoenen. 
Alle activiteiten worden nu vergoed via één 
loket. Dus niet alleen voetbal, kickboksen of 
hockey, maar ook gitaar-, hiphop- of 
toneellessen. Voor meer informatie zie de 
website. 
 

 
 
 
De voorbereide omgeving van Maria 
Montessori 
De omgeving waarin kinderen dagelijks 
verkeren, is in de visie van Montessori 
bepalend voor hun ontwikkeling. Kinderen 
ontwikkelen zich in een voortdurende 
wisselwerking met hun omgeving. Maria 
Montessori creëerde een “voorbereide 
omgeving” om het kind te helpen bij zijn 
zelfontwikkeling en persoonlijkheidsvorming. 
Lees hier meer over de 6 principes van de 
voorbereide omgeving. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam/
https://montessoritraining.blogspot.com/2009/03/principles-of-montessori-prepared.html

