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22 juni schooljaar 2017-2018 

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.) 

 
25 juni Olympische sportdag  

gr 3-6 

28 en 29 juni  GEEN NSA! 

29 juni Klein leerorkest speelt op 
Muziekevent Klassiek 
geeft! 

Dinsdag 10 juli (+avond) oudergesprekken 

Woensdag 11 juli oudergesprekken 

 

Vakantiedagen/studiedagen 2018-2019 

 Van                        t/m 

Zomervakantie   2018           
 21-07-18               02-09-18 
Studie tweedaagse                
 27-09-18               28-09-18 
Herfstvakantie        
 22-10-18               26-10-18 
6 december vrij/studiedag        
 06-12-18                
21 december vrije middag    
 21-12-18               vanaf 12.00 uur    
Kerstvakantie          
 24-12-18               04-01-19 
Voorjaarsvakantie (twee weken)   
 18-02-19               01-03-19 
Tweede Paasdag          
 22-04-19 
Meivakantie          
 29-04-19               03-05-19 
Hemelvaart-Pinksteren vakantie      
 30-05-19               11-06-19 
12 juli vrije middag       
 12-07-19               vanaf 12.00 uur 
Zomervakantie        2019         
 15-07-19               23-08-19 

Terugblik zomerfeest 

We kijken weer terug op een geslaagd zomerfeest. Dank 

voor uw komst, uw bijdrage en inzet! 

De workshops in de ochtend waren een groot succes! 

En wat was iedereen trots op de catwalk! 

 

 
 

Twee meiden hebben een 
popje een nieuwe outfit 
gegeven. Helemaal zelf 
ontworpen en genaaid. 
 
 

Denkt u aan het 
inleveren van het 
sponsorloop geld? 
maandag 25 juni 
de laatste dag! 
 



 
Geen NSA 
Er is geen NSA op donderdag 28 juni ( schoolreisje 

Samenspel)  en vrijdag 29 juni (studiedag Samenspel) 

Nieuwe buren 

Na de zomervakantie is het zover.  Bijlmerdrie en 

Samenspel gaan van pand ruilen in de zomervakantie. 

Naast ons krijgen wij dus nieuwe buren die we al heel 

goed kennen! 

Bijlmerdrie verhuist naar Geerdinkhof.  Voor onze teams 

is dat heel fijn. Onze nauwe samenwerking zal nog 

gemakkelijker worden. Veel personeelsleden werken al 

op beide scholen dus we vinden het fijn om zo dicht bij 

elkaar te gaan werken. Voor de ouders en kinderen van 

Bijlmerdrie zal het best even wennen worden.  We heten 

ze natuurlijk van harte welkom op Geerdinkhof! 

 

 

Beste mensen, 

 

Geeft u ook de liefde voor muziek door? NPO Radio 4 wil 

met Klassiek Geeft een bijdrage leveren aan de muzikale 

ontwikkeling van basisschoolkinderen. Voor de vierde 

maal (!) is de opbrengst van deze actie van radiomakers 

uit Hilversum bestemd voor het Instrumentendepot van 

het Leerorkest. U begrijpt hoe trots wij zijn! 

 

Tot tweemaal toe opende Hare Majesteit Koningin 

Máxima deze landelijke radio-acties. Ook ditmaal toont 

zij haar grote enthousiasme via een persoonlijke 

boodschap aan de luisteraars. 

 

Maandag 18 juni is de actie gestart. De opening werd 

verzorgd door neuropsycholoog Prof.dr. Erik Scherder, 

een groot Leerorkest-ambassadeur. Hij onderschrijft 

vurig het positieve effect van het bespelen van een 

muziekinstrument voor de ontwikkeling van een kind. 

 

Doet u ook mee? Vraag een geliefd Verzoeknummer aan 

bij een gift of kom naar het VIP Benefietdiner op het 

slotevent 29 juni in Amsterdam Zuidoost, in goed 

gezelschap van musici en artiesten die net als u het 

Leerorkest een warm hart toedragen. En zegt het voort! 

 

Hopelijk tot 29 juni! 

 

Marco de Souza 

oprichter/directeur 

 

P.S. Waarom we dit doen? In deze korte video vertellen 

kinderen zelf wat het voor hen betekent om muziek te 

maken... 

 

http://j8jn.mjt.lu/lnk/AMsAAAwohdEAAAAAAAAAAALYVCQAAAAFmFkAAAAAAAkIUQBbIrFSDha8p2WrRIyoGEojHOlySAAIkTA/3/qGY18rIT05rBf78nvwGMig/aHR0cHM6Ly93d3cubGVlcm9ya2VzdC5ubC9HT05ld3NsZXR0ZXIvcmVkaXJlY3Q_aWQ9NjcwJnN1YnNjcmliZXI9MjI4OVYzMzY4NDk0Njc
http://j8jn.mjt.lu/lnk/AMsAAAwohdEAAAAAAAAAAALYVCQAAAAFmFkAAAAAAAkIUQBbIrFSDha8p2WrRIyoGEojHOlySAAIkTA/4/N8_uKHKtKf-WTon_ioLk7Q/aHR0cHM6Ly93d3cubGVlcm9ya2VzdC5ubC9HT05ld3NsZXR0ZXIvcmVkaXJlY3Q_aWQ9NjcxJnN1YnNjcmliZXI9MjI4OVYzMzY4NDk0Njc
http://j8jn.mjt.lu/lnk/AMsAAAwohdEAAAAAAAAAAALYVCQAAAAFmFkAAAAAAAkIUQBbIrFSDha8p2WrRIyoGEojHOlySAAIkTA/5/F-W_pUYbnmyrlco6D_h0Nw/aHR0cHM6Ly93d3cubGVlcm9ya2VzdC5ubC9HT05ld3NsZXR0ZXIvcmVkaXJlY3Q_aWQ9NjcyJnN1YnNjcmliZXI9MjI4OVYzMzY4NDk0Njc
http://j8jn.mjt.lu/lnk/AMsAAAwohdEAAAAAAAAAAALYVCQAAAAFmFkAAAAAAAkIUQBbIrFSDha8p2WrRIyoGEojHOlySAAIkTA/6/iyPMFUR4BSQnyhn8McWXdg/aHR0cHM6Ly93d3cubGVlcm9ya2VzdC5ubC9HT05ld3NsZXR0ZXIvcmVkaXJlY3Q_aWQ9NjczJnN1YnNjcmliZXI9MjI4OVYzMzY4NDk0Njc
http://j8jn.mjt.lu/lnk/AMsAAAwohdEAAAAAAAAAAALYVCQAAAAFmFkAAAAAAAkIUQBbIrFSDha8p2WrRIyoGEojHOlySAAIkTA/2/dIbK4bMqDq4DeOmqpBntRA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVlcm9ya2VzdC5ubC9HT05ld3NsZXR0ZXIvcmVkaXJlY3Q_aWQ9NjcwJnN1YnNjcmliZXI9MjI4OVYzMzY4NDk0Njc

