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Nieuwsbrief 2017-2018/16 
 
Op tijd komen 
We willen u er nogmaals op wijzen 
uw zoon of dochter op tijd in de 
groep te brengen of van huis te 
sturen. Om 8.15 uur gaat de deur open 
en om 8.30 uur starten de lessen! 
 
Gymmeester 
M.i.v. aanstaande woensdag begint 
meester Robert met de gymlessen aan 
de groepen 4/5 t/m 7/8 
De andere leerlingen krijgen tot de 
meivakantie nog les van juf Lisa. 
 
AMOS is verhuisd 
Het Bestuurskantoor van AMOS is 
verhuisd. 
In verband daarmee is het op 20 april 
aanstaande niet mogelijk om mails te 
versturen of ontvangen en de website 
te bezoeken. 
Het nieuwe adres is: 
Laarderhoogtweg 25,  
1101 EB te Amsterdam.  
Het postbusnummer is vervallen. 
Telefoonnummers en e-mailadressen 
zijn ongewijzigd.  
   
 
Spreekuur 
U hebt van ons een uitnodiging 
ontvangen (op papier) voor het 
spreekuur. Misschien nog in de tas  
van uw zoon of dochter?! 

 
 Agenda 
17 en 18 april Afname eindtoets  

“De IEP” 
19 april Spreekuur ‘s avonds 
27 april  Start meivakantie 
14 mei  Eerste schooldag na 

vakantie 
 
Maandag gaan we indelen, dus heel 
graag dan het ingevulde briefje 
ingeleverd op school.  
 
Avondvierdaagse 
We hebben besloten mee te gaan lopen 
met de Avondvierdaagse Amsterdam 
Buitenveldert. Helaas zijn dan de 
groepen 7/8 op kamp. We hebben voor 
deze optie gekozen omdat een andere 
A4D gelopen wordt tijdens onze juni 
studie/vakantieweek. Dan gaan veel 
gezinnen op vakantie. 
  
Vakantierooster 2018-2019 
Ik hoop u voor de meivakantie het 
vakantierooster voor volgend 
schooljaar te kunnen mailen.  
 
Combiwel Junior 
Na de meivakantie start Combiwel 
Junior met een nieuw blok aan 
naschoolse activiteiten binnen de 
Bockesprong. Ga naar 
www.combiweljunior.nl voor ons 
aanbod en zie bijlage. Zo is er een 
nieuwe reeks Vloggen en Mode Atelier 
en gaan we met de Proeftuin kennis 
maken met verschillende 
talentgebieden.  
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Inschrijven kan vanaf NU! Vragen? 
Mail of bel Talentmakelaar Combiwel 
Junior Alvy: 06 – 22 605 606 of 
a.rakimin@combiwel.nl  
(Ook op woensdag 25 april van 08.30 – 
09.30 uur in de school een 
inschrijfmoment) 
 
Mede namens het team, 
 
Een prettig weekend! 
 
Ella Rietvelt 


