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Belangrijke data 

Datum Activiteit 

2 maart “Ballet in de klas” groepen 5H, 6H, 8H, met afsluitende voorstelling 

3 maart Brainstormen over invulling Themafeest, zie info in deze nieuwsbrief 

5 maart 3e binnenles schooltuinen groep 6H (juf Renske) 

9 maart Gastspreker “Na de oorlog” in de groepen 8P en 8H 

12 maart 3e binnenles schooltuinen groep 6P (juf Gladys)  

16 maart Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij! 

17 maart Schoolfotograaf op locatie van Hall 

18 maart Examen weerbaarheid groepen 7, ouders krijgen een aparte uitnodiging 

19 maart Schoolfotograaf op locatie van Hogendorpplein 

 

Informatie uit de school 
 

Nieuws van het Eco-team 
De Eco-scan is afgenomen en we gaan de komende tijd aan de gang met drie 
thema’s: groen, engeriebesparing en afval.  
Op de locatie Van Hall komen plantenbakken op het plein, zodat kinderen 
meer in contact komen met planten en leren over de verzorging van 
planten.  De kinderen van de schoolpleincommissie van de Van Hall zijn 
hiermee bezig.  
 
Samen met de kinderen van het Eco-team worden plannen gemaakt voor 
energiebesparing en afvalscheiding. Ditz al binnenkort zichtbaar worden in de 
school.   

  
 
Spelinloop Dynamo op de locatie Van Hall 
Vanaf deze week vindt de spelinloop van Dynamo op dinsdag- en donderdagochtend van 8.30 tot 11.30 uur 
plaats op de locatie Van Hall. De spelinloop is er voor kinderen van 0 tot 2½ jaar. De kinderen kunnen lekker 
spelen en voor de ouders staat de koffie en thee klaar. De spelinloop is gratis.  

Activiteiten:  
 
Ballet in de klas  
Maandag 2 maart krijgen de groepen  5H, 6H en 8H een dansworkshop. We nodigen de ouders uit om 
11.20 uur om te komen kijken naar wat de kinderen hebben gedaan. Als afsluiting van de ochtend is er 
een meet & greet met twee dansers, die een duet zullen dansen. De dansers die onze school bezoeken zijn 
jonge talenten (18/19 jaar) van de Nationale Ballet Academie in Amsterdam, de vakopleiding 
tot balletdanser.  
 

  



Gastspreker WO2 
9 maart komt er een gastspreker in de groepen 8P en 8H  het verhaal vertellen over zijn moeder in de 
tweede wereldoorlog. 

 
Brainstorm over themafeest Jungle  

Graag nodigen we u uit om te brainstormen over dit thema en mee 
te denken over de aankleding en invulling van het themafeest op 
vrijdag 24 april.  
We komen bij elkaar op dinsdag 3 maart om 8.30 uur op de locatie 
van Hogendorpplein en om 19.00 uur op de locatie van Hallstraat. 
Het is één feest voor de hele school, u kunt dus kiezen om in 
de  ochtend of de avond te komen. 

We kunnen niet zonder ouderhulp bij dit feest. Samen maken we er 
een mooi feest voor de kinderen van! 

 
Aanmelden broertjes en zusjes 
Het aanmelden van nieuwe kleuters gaat via “schoolwijzer” van de gemeente Amsterdam. Meer informatie 
vindt u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl. U krijgt van de gemeente ruim op tijd informatie en een 
aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier levert u ingevuld (let op: ook mailadres invullen) bij ons in. 
Wij melden dat in het schoolwijzersysteem en u ontvangt een mailtje dat uw kind is aangemeld. Broertjes 
en zusjes kunnen altijd worden geplaatst.  
 
Kinderen die geboren zijn tussen 1 september en 31 december 2016 moeten voor 4 maart 2020 
aangemeld zijn! De plaatsing door de gemeente is rond 15 maart. Daarna krijgt u van school bericht dat u 
uw kind definitief kunt inschrijven. Ook formulieren van kinderen die later geboren zijn, kunnen alvast 
worden ingeleverd.  
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