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Agenda 
 

 

 

 

Donderdag 16-03 

Kangoeroe               
Rekenwedstrijd 
 

Vrijdag 17-03 

Groep 8 naar het      
Tropenmuseum 

Groep 4 naar het     
Stedelijk museum 
 

Woensdag 22-03 

Atelier thema Rekenen 
 

Woensdag 29-03 

Atelier thema Rekenen 
 

Schoolvoetbal         
groepen 6, 7 en 8 
 

Woensdag 05-04 

Atelier thema Rekenen 
 

Woensdag 12-04 

Schoolvoetbal        
groepen 3,4 en 5 

 

Donderdag 13-04 

Paasontbijt 
 

Vrijdag 14-04 

Start Paasweekend    
tot en met 17-04 
 

Dinsdag 18-04 

Weer naar school 

 

 

 

 

Laatmaarwaaien!  Geschreven door Jimmy en Richie  

Hallo, mijn naam is Richie en mijn naam is Jimmy. Wij zijn   

donderdag 2 maart met onze klas naar Meerwind geweest in 

Hoofddorp. 

Het was super leuk en we mochten kijken en mee helpen met 

echte windmolens bouwen. Daarnaast mochten wij ook een 

kleine windmolen maken en uittesten. We hebben de windmo-

lens gemaakt met karton, messen en elastiekjes. We moesten 

ook een grote windmolen op zetten en dat was heel zwaar. Hij 

was maar liefst 8 meter hoog 

Op Instagram, facebook en twitter staan ook foto’s van onze 

klas. Hun Instagram heet laatmaarwaaien1, facebook: laat-

maarwaaien en op twitter: laat maar waaien. Er staan ook fo-

to’s op onze website bij groep 8  

Onze meester heeft ook nog foto’s gemaakt en die komen ook 

op de website van groep 8. Het was heel leuk en ik raad het je 

aan om er en keer naartoe te gaan! 

En zoals je hier kunt zien bij ‘laatmaarwaaien’ zijn Sven,       
Berend, Thomas en Lucas hun windmolen aan het testen 

 

Groep 5  

De kinderen van groep 5 hebben op donder-
dag 2 maart de ‘towercontest’ in de klas ge-
daan. Ze moesten in groepjes van 4 of 5 kin-
deren met bamboestokken de hoogste toren 
bouwen. De bamboestokken werden met be-
hulp van elastiek aan elkaar bevestigd. Uit-
eindelijk werd door de twee meesters van de 
workshop en door meester Joost beoordeeld 
wie de hoogste en stevigste toren had ge-
bouwd. Wat hebben de kinderen ontzettend 
hun best gedaan en een leuke middag gehad! 

 



 

 

Nieuws uit groep 4 

Op vrijdag 3 maart jl. hebben wij meegedaan met een 
programma vanuit het Kunstmenu, Haarlemmermeer. Het 
thema was “Eigen Huis”. De kinderen hebben met 
“ursaschuim” (dit is een soort piepschuim) naar eigen ont-
werp een huis gemaakt. Door middel van zagen en 
schroeven hebben ze hele mooie bouwwerken gemaakt. 
Wat een prachtige kunstwerken zijn het geworden. 

Vernieuwde website! 

Wist u al dat we sinds enkele weken 

een compleet vernieuwde website heb-

ben? Naast algemene informatie kunt u 

hier alle BASbrieven van dit schooljaar 

vinden. Ook kunt u het nieuws vanuit 

de groepen volgen. 

Nieuwsgierig? 

www.amersfoordtschool.nl 

GGDFlits  
 
Goedemorgen! 
Voldoende slaap is ook voor kinderen van 
belang om goed te kunnen groeien, te leren, 
indrukken te verwerken, uitgerust en fit te 
zijn. Hoeveel slaap heeft een kind nodig en 
wat kunt u als ouder doen bij slaapproble-
men? 
Lees hier meer over slapen 
 
Maakt u zich zorgen over het 
slapen van uw kind? Het is 
altijd mogelijk een afspraak 
te maken met  de jeugdver-
pleegkundige verbonden aan 
de school van uw kind.  
Dit kan via 023 7891777 op werkdagen van 
8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 uur. 

 

 

Iets verloren? Tegenover groep 3, onder 

de computerdesk, kunt u de mand met 

gevonden voorwerpen vinden. Kijk ge-

regeld, want spullen die te lang blijven 

liggen worden naar de kringloopwinkel 

gebracht. 

Oude kranten gezocht! 

Voor de komende ateliers hebben we veel 

kranten nodig.      

Wilt u ze voor ons         

bewaren? De kranten 

kunnen worden ingele-

verd bij groep 6/7.      

Bedankt alvast! 

http://www.amersfoordtschool.nl
http://ggd-umbraco.azurewebsites.net/media/79899/Infotekst-slapen-en-slaapproblemen-bij-kinderen.pdf


 

 

 Vanuit de kleutergroepen 

 

De kleutergroepen zijn bezig met het thema: Vriendschap! 

Elke week werken we vanuit een prentenboek. In het prentenboek komt 

goed naar voren dat iedereen met elkaar mee mag doen en dat iedereen  

verschillend is. 

We hebben de boeken: ‘Rikkie en zijn vriendjes’ en ‘Elmer’ voorgelezen. 

Alle kinderen hebben een eigen ‘Rikkie’ gemaakt. 

Rikkie houdt ook van wortels en daarom hebben wij de wortels op volg-

orde gelegd van groot/klein, breed/smal etc. 

Het boek Elmer:  We hebben de olifanten gevouwen, Elmer nagelegd 

met de gekleurde vierkantjes en alle kleuren geleerd. 

 

Ella Kastella is langs geweest en heeft de letter /f/ meegenomen. De  

kinderen mogen van huis ook iets meenemen wat begint met de letter /f/.  

Samen met uw kind kunt u zoeken naar de voorwerpen die beginnen met deze     

letter. 

In de klas hebben we ontdekt dat de letter /f/ veel lijkt op de /v/. 

Daarom komt Ella Kastella snel weer langs met de letter /v/. 

De kinderen gaan deze letters knippen uit de tijdschriften en opplakken.  

Zo zien de kinderen ook dat een letter niet op één manier wordt geschreven, maar 

op veel verschillende manieren. 

 

We hebben bezoek gehad van de kunstenaars. Na een leuk verhaal hebben de  

kinderen hun eigen bouwwerk van hardschuim gemaakt. Ze moesten het  

hardschuim zagen en de onderdelen met schroeven vastmaken. We hebben heel veel 

plezier gehad en wat kunnen de kinderen goed zagen! 

 

We gaan de komende weken aan de slag met de volgende prentenboeken:           

‘Wil je mijn vriendje zijn?’ en ‘De mooiste vis van de zee’. 

Samen met de kinderen hebben we ervoor gekozen om de themahoek te  

veranderen naar: Feest! Dat past ook mooi bij het thema. De kinderen vinden het 

geweldig om te doen alsof ze gaan trakteren, om een verjaardag te vieren en om 

met elkaar taart te eten, te zingen en verjaardagsmutsen te maken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURGEMEESTER WETERINGS IN COMITE VAN AANBEVELING SAMENLOOP 

HOOFDDORP - De organisatie van de Samenloop voor Hoop Haarlemmermeer 2017 is 

verheugd over de toetreding van Burgemeester Theo Weterings tot het Comité van 

aanbeveling voor de Haarlemmermeerse Samenloop. Onderstaand de steunbetuiging van 

burgemeester Weterings en het Gemeentebestuur, waar de organisatie van onze Samenloop 

heel blij mee is. 

“Vanzelfsprekend steunt het gemeentebestuur van Haarlemmermeer dit prima initiatief. Al 

sinds 2006 wordt Samenloop voor Hoop georganiseerd door honderden vrijwilligers onder 

auspiciën van het Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding. 24 uur wandelen teams met 

elkaar afwisselende teamleden om fondsen te werven voor kankeronderzoek en 

kankerbestrijding. In 2010 en 2013 liep ik zelf mee tijdens de indrukwekkende Samenloop voor 

Hoop Badhoevedorp. Dit jaar ben ik er ook weer bij. Nu op 10 juni om 14.00 uur bij de start aan 

de Toolenburgerplas in Hoofddorp. Deze nuttige en noodzakelijke activiteit heeft terecht vaste 

voet aan de grond gekregen in onze mooie poldergemeente. Daarvoor is hulde op zijn plaats 

richting de ongeveer 150 vrijwilligers die al maanden bezig zijn met de organisatie en op 10 en 

11 juni aanwezig zijn tijdens de Samenloop. Evenals voorgaande jaren is er veel muziek, een 

braderie met tientallen kraampjes en worden er veel extra activiteiten georganiseerd voor 

jong en oud. Daarnaast zijn er natuurlijk de plechtige kaarsenceremonie ’s avonds om 23.00 

uur en de kinderloop op zondag. De slotceremonie is zondag om 14.00 uur wanneer ook de 

voor KWF bijeengebrachte opbrengst bekend wordt gemaakt. De Samenloop voor Hoop 

Haarlemmermeer is een belangrijke gebeurtenis, die ik uit volle overtuiging als lid van het 

Comité van Aanbeveling ondersteun. Ik roep zoveel mogelijk inwoners en ondernemers op 

deel te nemen met een team en zich aan te melden 

www.samenloopvoorhoop.nl/haarlemmermeer. 

(foto Jur Engelchor) 

Theo Weterings 

Burgemeester Haarlemmermeer 

25 januari 2017 



 

 

Beste ouders/verzorgers 

 

 

 

 

 

Helaas heeft iedereen in zijn nabije omgeving wel eens te maken gehad kanker. Om hiervoor aandacht 

te vragen wordt er op 10 en 11 juni 2017 voor het eerst de Samenloop voor Hoop georganiseerd in de 

Haarlemmermeer. Dit is een uniek en onvergetelijk 24-uurs evenement waarmee geld wordt ingeza-

meld voor KWF kankerbestrijding. Als school vinden wij het een goed initiatief en brengen dit middels 

deze brief onder uw aandacht. 

Speciaal voor kinderen van alle basisscholen in de Haarlemmermeer organiseert een aantal vrijwil-

ligers tijdens deze loop op zondagochtend de kindersamenloop. Hierbij wandelen de kinderen 24 minu-

ten op een speciaal voor hen uitgezet parcours. 

Rondom de loop zijn er allerlei leuke activiteiten zoals: een springkussen, ponyrijden, een braderie, 

een podium met allerlei artiesten etc. Van dit evenement wordt 24 uur live verslag gedaan door Andy 

Houtkamp (bekend van NOS langs de lijn) voor onder andere Meerradio. Ook in de lokale en regionale 

pers wordt volop aandacht besteed aan deze loop.   

De kosten voor de loop zijn 5 euro per kind. Dit bedrag komt geheel ten goede aan het KWF.  Daar-

naast hopen we natuurlijk dat ze zich zoveel mogelijk laten sponsoren. 

Voor alle deelnemers is er een T-shirt en een leuke medaille na afloop.   

Om uw zoon/dochter aan te melden vragen wij u onderstaand strookje voor 12 mei in te vullen en 

daarbij een envelop met 5 euro in te leveren bij de juf/meester. U ontvangt daarna z.s.m. aanvullende 

informatie en het sponsorforumlier voor uw kind. Op 26 mei en 2 juni wordt het sponsorgeld opge-

haald 

Wij hopen als school op heel veel deelnemers! 

 

Team Burgemeester Amersfoordtschool 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ik………………………………………..(naam ouder) geef mijn kind………………………….(naam) uit groep…….. 

op om deel te nemen aan de kinderloop op zondag 11 juni. 

Tezamen met dit strookje lever ik een envelop (naam van kind erop!) in met 5 euro.  

Wilt u hieronder de kledingmaat van uw zoon/dochter aangeven? Dit i.v.m. het t-shirt dat uitgereikt 

wordt. 

Maat 104 – 116      Maat 128 – 140         Maat 146 – 152            Groter dan 164  

Maat 116 – 128      Maat 140 – 146         Maat 152 – 164  


