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Belangrijke data  
April 
27     Koningsdag, alle leerlingen vrij 

30     Theatervoorstelling groepen 4 t/m 6 
 
Mei 
3 t/m 14     Meivakantie, alle leerlingen vrij 
24     2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij 
25     Praktisch verkeersexamen groepen 7 
25     MR-vergadering 
25     OR-vergadering 
 
 
Bijlage: 
 

- Voedselbank Amstelveen - boodschappenlijstje 

 

 
Het goede doel 
Op donderdag 27 en vrijdag 28 mei komt de 
Voedselbank langs op school voor het 
goede doel. Wij hebben gekozen voor dit 
doel, omdat wij weten dat de Voedselbank 
het moeilijk heeft sinds de uitbraak van 
corona. Vanwege het virus zijn wij beperkt 
in de manier om geld in te zamelen en 
daarom is gekozen om te doneren met 
producten.  
In de bijlage vindt u een boodschappenlijst 
waaruit de kinderen producten kunnen 
kiezen. Let op: de producten moeten 
minimaal nog een week houdbaar zijn (tot 
4 juni), langer houdbaar is altijd goed.  
Vanaf 24 mei kunnen de kinderen de 
producten mee naar school nemen  
In de nieuwsbrief van 20 mei zal 
aanvullende informatie staan. 
Alvast bedankt voor het deelnemen aan het 
goede doel, ook namens de Voedselbank. 
 
Hartelijke groet, 
de Goede Doelen-commissie 
 
Minder afval op school  
Door de huidige tijd van corona is het 
onderwerp ‘milieu’ misschien minder op de 
voorgrond dan voorheen. Het blijft echter 

ook een onderwerp wat aandacht verdient. 
Op school besteden we nog steeds aan het 
milieu door kinderen bewust te laten 
worden van afval. Daarom scheiden we 
sinds vorig schooljaar: papier, plastic, gft en 
restafval op school. Hiermee willen wij ons 
steentje bijdragen aan duurzaamheid in het 
kader van de klimaatverandering en het 
beperken van het (plastic) afval. Een 
onderwerp wat nog steeds bij veel kinderen 
leeft.  
Beter dan het scheiden van afval, is het 
afval beperken. Wij vragen u daarom geen 
kleine drinkpakjes, maar een Dopper of een 
andere beker te gebruiken.  
Een eenvoudige stap met een groot effect 
op de hoeveelheid afval. 
 
Check fietsen verkeersexamen groep 7 
Op 25 mei vindt zoals u weet het praktisch 
verkeersexamen plaats. 
Op donderdag 29 april om 14:00u worden 
op het schoolplein de fietsen van de 
leerlingen van groep 7 gecontroleerd. Het 
is hiervoor handig, dat uw kind op die dag 
op de fiets naar school komt. Waar de fiets 
aan moet voldoen kunt u hier zien: 
https://vvn.nl/fietscheck 
 
Eindcito 
De eindcito was een uitgebreide toets. We 
hadden er met de klas veel voor geoefend. 
We hebben cito oefen boekjes uitgewerkt 
en nagekeken. We mochten naar de juf 
toegaan als we fouten hadden en zo 
leerden we van onze fouten. Ook veel 
kinderen hebben thuis geoefend. De 
eindcito is anders dan normale cito’s. In 
plaats van over twee weken verdelen, 
moesten we de cito’s in 2 dagen doen. We 
moesten vier taken op één dag doen en dat 
was best wel zwaar voor de meeste 
kinderen. Na 1 taak mochten we 5 minuten 
pauze om te praten en daarna moesten we 
door met de tweede taak. Op dinsdag 
moesten we tot half 1 werken en op 
woensdag ook tot half 1, dus de hele dag. 
Veel kinderen vinden het spannend om hun 
uitslag te krijgen, want ze willen graag hun 
advies verhogen. We krijgen de uitslag na 
de meivakantie dus nog even in spanning 
wachten. 
 
Asantti en Mia (8B) 
 

https://vvn.nl/fietscheck


Koningspelen: Zij aan zij 
Vandaag hebben wij de koningspelen 
gevierd met sportieve activiteiten. Er was 
o.a. een grote stormbaan, er werd gedanst, 
een estafette. Voor iedereen was er ook 
nog een heerlijk ijsje. Dit alles om de 
verjaardag van de koning te vieren. De 
kinderen waren erg fanatiek en wat hebben 
ze genoten!   
 
Boomplantdag 
De week na Pasen voelde heel Amstelveen 
aan als een koelcel. De zondag er na 
begon het ook nog eens flink te regenen. 
Voor mensen niet zo prettig maar de 
uitgedeelde thuiskweekboompjes konden 
het niet beter treffen! 
We begrijpen dat niet iedereen een plek 
heeft of kan vinden voor een boom ook al 
zijn alle tien de soorten prima te snoeien. 
Daarom organiseren we over twee jaar een 
plantdag, ergens op een plek of meerdere 
plekken in Amstelveen. De boompjes 
hebben dan nog een handzame afmeting. 
Hoe kinderen de boompjes die twee jaar 
moeten verzorgen en laten opgroeien staat 
in de folder die ze hebben gekregen. Dat 
opkweken kan in een pot, maar ze moeten 
dan ook in de zomer regelmatig water 
krijgen. Ze in de volle grond planten en ze 
over twee jaar weer ruim uitsteken voor 
verhuizing naar de definitieve plek kan ook. 
 
Niek van Dijk 
bomenschool@amstelveen.nl 
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