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Beste ouders 

De kampen zitten er op. Het waren twee fantastische weken. We hebben 

genoten van alle leuke dingen en vooral van elkaar. Het was voor elke groep een 

moment om elkaar nog beter te leren kennen en een hechte groep te vormen. 

Bedankt aan alle ouders die ons geholpen hebben tijdens kamp! 

 

Kinderboekenweekmarkten 

Boekenmarkt  
 

Op woensdag 5 oktober wordt van 12.30u tot 13.00u een boekenruilmarkt 
georganiseerd. De boekenruilmarkt zal buiten op het schoolplein plaatsvinden. 

Bij slecht weer vindt de boekenruilmarkt plaats in de school.  
Als jullie kind boeken heeft die geruild mogen worden, vragen wij jullie om een 

kleedje mee te nemen waarop de boeken kunnen worden gelegd. Zo blazen we 
onze oude boeken hopelijk een nieuw leven in.  

 

Stekjesmarkt 

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of 

vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels 
spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons 

heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen.  
 

Om de natuur wat dichter bij te halen organiseren we een stekjesmarkt op 
woensdag 12 oktober vanaf 12.30 uur. Kinderen kunnen hier stekjes van kamer-

, tuin-, moestuinplanten ruilen met iedereen die maar wil.  
 

Stekken doe je zo:  

Neem een stengel waar nog geen bloemknop aan zit en knip deze af op 
ongeveer vijftien centimeter. Verwijder de onderste bladeren van het stekje, laat 
ongeveer een derde van het blad zitten. Steek de stengel in stekpoeder en zet 

hem in een potje met stekgrond. Druk de grond rond het stekje goed aan.  
Nog een filmpje ter inspiratie: Stekken maken van planten - Tuinieren.nl  

 
Benieuwd wie er allemaal groene vingers hebben.  

Veel plezier met de voorbereidingen!!!  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iASfWRReaYw


Kinderboekenweek vieringen  
 

Op maandag 3 oktober openen we om 9.00u gezamenlijk de Kinderboekenweek 

met een viering op het schoolplein. Jullie zijn hierbij van harte welkom.   
  

We sluiten de Kinderboekenweek af op donderdag 13 oktober om 14.30u met 
een boekenmarkt en een signeersessie van een bekende kinderboekenschrijver 

Zien we jullie dan?  

 

Juffen- en meestersdag 

Woensdag 5 oktober is het juffen-en meestersdag. We vieren op dat moment de 

verjaardag van alle juffen en meesters op school. Op de planning stond een 

uitstapje naar de Nieuwe Meer, maar daar steekt het weer een stokje voor. 

We zijn volop aan het voorbereiden om hier toch een feestelijke dag van te 

maken. We laten aan het begin van aankomende week meer weten over de 

invulling van deze dag. 

 

Sportdag Amsterdamse spelen 

Op donderdag 6 oktober nemen we deel aan de Amsterdamse Spelen. Deze 

gaan door in het Olympisch stadion en we gaan hier met de fiets naartoe. We 

zoeken nog drie ouders die mee terug kunnen fietsen om 15u vanaf het 

Olympisch Stadion tot aan school. Neem even contact op met Ine via Social 

Schools als je mee kan. 

Er wordt een tussendoortje en lunchpakket verzorgd door de organisatie. Er kan 

echter geen rekening gehouden worden met dieet wensen. Indien je je kind een 

eigen lunchpakket wilt meegeven kan dat dus ook. 

We vertrekken stipt om 08.30 en zijn om 15.30 terug op school. 

Bosuitjes 

De aankomende twee weken gaat elke groep op uitstap naar het Amsterdamse 

bos. We gaan hier ook met de fiets naartoe. Zorg dus dat de fietsen van de 

kinderen in orde zijn. 

We vertrekken om 08.30 stipt en zijn terug om 14.30. 

De kinderen nemen hun eigen lunchpakket en tussendoortjes mee. Neem ook 

waterdichte schoenen en regen-/warme kleding mee; we zijn de hele dag buiten. 

Belgen: Vrijdag 7 oktober 

Maneblussers: Maandag 10 oktober 

Muishonden: Dinsdag 11 oktober 

Reuzenkwakkels: Donderdag 13 oktober 

Studiedag 14 oktober 



Op vrijdag 14 oktober hebben wij met de ABSA een studiedag, de kinderen zijn 

die dag vrij en hebben dus een extra dagje vakantie. 

Warme groet 

Guido, Cindy, Marit, Nicky, Nico, Mouaad en Ine 


