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Workshop BreinPlein voor ouders  
13 juli 8.30 
Geachte ouders/verzorgers, 

 

We zijn er trots op dat uw kinderen in onze school spelen 

en werken met Breinplein!-materialen van het Centrum 

Brein & Leren van de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

BreinPlein! bestaat uit speel- en leermaterialen voor 

kinderen van 6-12 jaar. Door de materialen worden de 

kinderen nieuwsgierig en oefenen ze belangrijke 

vaardigheden op het gebied van ruimtelijk denken en 

redeneren.  

De BreinPlein!-taken zijn bouwtaken, denktaken en 

puzzels. Ze leren problemen oplossen, logisch nadenken, 

ruimtelijk inzicht, verwoorden en samenwerken. 

Kinderen worden geprikkeld om creatief te zijn. Ze 

ervaren wat het is om door te zetten en om andere 

oplossingen te zoeken en te vinden. Ze ervaren dat het 

léuk is om uitgedaagd te worden. Al deze vaardigheden 

zijn belangrijk voor presteren op school.  

Via de volgende link kunt u een informatiefilmpje over 

BreinPlein! bekijken. 

https://www.youtube.com/watch?v=NPPETKWGW-g 

 

Het team van Wereldwijs en van Bijlmerdrie heeft een 

workshop gekregen van medewerkers van het Centrum 

Brein & Leren. Daardoor kunnen zij uw kinderen goed 

begeleiden met het werken met de materialen. 

 

U wordt van harte uitgenodigd om donderdagochtend 13 

juli 8.30 uur zelf deel te nemen aan een workshop van 

medewerkers van het Centrum Brein & Leren. U hoort 

dan een uitleg over het materiaal, waarom het zo 

belangrijk is om hiermee te werken en ook wat u thuis 

met uw kind (eren) kunt doen om ze te helpen. Het 

materiaal ligt allemaal in het BEVO lokaal waar de 

workshop is en u kunt er zelf ook mee aan de slag. Dat is 

een mooie kans om te ervaren waar uw kind(eren) mee 

spelen en werken. 

 

Kaart in Actie 

Wat zijn ze mooi geworden! De kaarten die de kinderen 

zelf hebben gemaakt en zijn gedrukt! 

De kaarten kunnen verkocht worden. Wilt u dat niet of 

lukt het niet… geen probleem. MAAR de kaarten moeten 

dan wel echt terug naar school! Als wij de niet 

ingeleverde kaarten niet teruggeven, krijgen wij een 

boete!  

We hebben de kaarten in goed vertrouwen meegegeven. 

Wilt u dit vertrouwen niet beschamen en de niet 

verkochte kaarten uiterlijk maandag 3 juli inleveren bij 

de leerkracht. Nog leuker is het natuurlijk om ze dit 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en 
klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit) 
 
Dinsdag 4 juli                 Zomerconcert  16.30     
                                          Kantershof 
5,6 en 7 juli                     Kamp groep 8 
Donderdag 6 juli            Geen NSA activiteiten! 
Vrijdag 7 juli                   alle leerlingen vrij (behalve 8) 
Maandag 10 juli             rapporten mee 
Woensdag 12 en 
Donderdag 13 juli          Oudergesprekken 
Donderdag 13 juli          BreinPlein 8.30 BEVO lokaal 
Maandag 17 juli             Schoolreisje Gr 3 
Dinsdag 18 juli                Schoolreisje Gr 4,5,6 en 7 
Woensdag 19 juli           Wenochtend in de nieuwe klas 
Donderdag 20 juli          Musical groep 8 
Vrijdag 21 juli                 om 12.00 vakantie 
                 

https://www.youtube.com/watch?v=NPPETKWGW-g


weekend als allerlaatste kans te verkopen voor ons 

mooie goede doel: ‘Het vergeten kind’. 

 

Oudergesprekken 12 en 13 juli 

Maandag 10 juli krijgt u het rapport van uw kind. Op 

woensdagmiddag 12 juli  en donderdagavond 13 juli 

verwachten wij u om te komen praten over de resultaten 

en ontwikkeling van uw kind. 
 

Heeft u al ingetekend 

voor uw oudergesprek 

met de leerkracht? 

De lijsten hangen vanaf 

maandag bij de deur van 

het lokaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oogst van dit jaar – Gevonden 

voorwerpen!  

Mis je al maanden je linker handschoen? Misschien lag 

die al die tijd wel in de mand ‘gevonden voorwerpen’ op 

school. Kom gauw je spullen weer halen! Alle gevonden 

voorwerpen liggen uitgestald op het podium. Alles wat 

niet is opgehaald, wordt aan het eind van het schooljaar 

in de Zak van Max gedaan of weggegooid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trots op Klein leerorkest 
Afgelopen dinsdag 27 juni speelden onze kinderen van 

het Klein leerorkest B in het Bijlmerparktheater. Zij 

zongen in de musicial ‘Odysseus’ en hebben alle 

nummers begeleid.  Aan de musical deden andere 

scholen van Amsterdam Zuid-oost mee.  

 
 

 
 

 

Zomerlezen met de VakantieBieb!  
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun 

leesniveau op peil. Blijven lezen in de zomervakantie is 

daarom belangrijk en dat kan heel goed met de 

VakantieBieb-app van de Bibliotheek. In de app staat een 

ruime selectie van digitale kinderboeken (e-books). Voor 

ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook 

voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat u 

hoeft te doen, is de app op uw tablet of smartphone te 

zetten en de e‐books te downloaden. Eenmaal 

gedownload kunt u de boeken offline lezen. Laat de 

zomer maar komen!  

De nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 

31 augustus beschikbaar in de App Store of Google Play 

Store.  

Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl 

 

 
 

Staking 
Afgelopen heeft het team meegedaan met de prikactie. 

Twee leerkrachten zijn naar de manifestatie geweest in 

Den Haag en waren erbij toen de 350.000 

handtekeningen werden overhandigd aan de politiek. 

 

 

 

 

http://www.vakantiebieb.nl/
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