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Kunsttentoonstelling bij de groepen 1-2 
Alle kinderen hebben de afgelopen weken 
heel hard gewerkt met het thema "Kunst". 
Op donderdag 5 maart worden alle mooie 
werkjes tentoongesteld in de speelzaal. Het 
wordt ons eigen museum! 
De ouders van de groepen 1/2 A, 1/2 B en 
1/2 C mogen hun kind die dag vanaf 13.40 
uur uit de klas halen en dan samen met de 
kinderen de tentoonstelling bezoeken. 
De ouders van de groepen 1/2 D, 1/2 E en 
1/2 F mogen hun kind die dag vanaf 13.45 
uur uit de klas halen en dan samen met de 
kinderen de tentoonstelling bezoeken. 
Wij hopen dat iedereen komt kijken, het is 
zeker de moeite waard. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het kleuterteam 

Leuke uitjes voor in de voorjaarsvakantie 
Buiten zijn, vrij spelen en onbevangen de 
natuur ontdekken helpt kinderen in de 

ontwikkeling van hun zintuigen, motoriek, 
sociale vaardigheden en creativiteit. 
Ga tijdens de voorjaarsvakantie met je kind 
de natuur in, er is veel moois te beleven. 
Er zijn in Amsterdam allerlei activiteiten te 
doen voor kinderen en hun ouders: 
 
Natureluur in het Sloterpark  
https://www.denatureluur.nl/evenement/
krokusvakantie-activiteiten  
Van Maandag 17 februari tot en met vrijdag 
21 januari 2020 van 12:00 – 16:00 uur. Er 
zijn dagelijks diverse activiteiten zoals 
ponyrijden, schminken, geluktakjes maken, 
kanovaren enz. Passe-partout tickets 
(waarmee je bijna overal aan kunt 
meedoen) kosten € 3 per kind per middag. 
Daarnaast zijn toeslag tickets te koop voor 
pony rijden (€ 0,50 per kind per ritje). 
Passe-partout tickets zijn gratis voor 
houders van een geldige Stadspas! (Voor 
pony ritjes moet altijd betaald worden.)  
Het Amsterdamse bos  
https://www.amsterdamsebos.nl/boskale
nder/  
Vanuit de boswinkel in het Amsterdamse 
bos worden allerlei leuke activiteiten 
georganiseerd voor kinderen 
Peuters in het wild 
https://www.amsterdamsebos.nl/boskale
nder-0/2020/12-2-peuters-wild/  
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Vanaf woensdag 12 februari tot en met 
woensdag 26 februari. Kosten € 7,50 per 
peuter. Een strippenkaart voor 10 keer kost 
€ 67,50.  
Fun Forest  
https://www.funforest.nl  
Vlak bij het entreegebied van het 
Amsterdamse Bos, tegenover De 
Boswinkel. In het klimpark beweeg je je via 
touwen, ladders, bruggen en tokkelbanen 
door de bomen. Geschikt voor zowel jong 
als oud.  
Minicaptain 
https://www.amsterdamsebos.nl/attractie
s/minicaptain/  
Deze attractie is te vinden bij de Grote 
Vijver. In deze kleine haven kunnen 
kinderen vanaf 4 jaar de kapitein zijn van 
een zelf te besturen bootje. Zij leren hier 
alles over de scheepvaart. Wordt het die 
stoere politieboot, reddingsboot of toch 
dat cruiseschip?  
Geitenboerderij 
http://www.geitenboerderij.nl/  
Geitenboerderij Ridammerhoeve ligt 
midden in het Amsterdamse Bos. Naast 
geiten lopen er ook kippen, varkens, koeien 
en paarden rond. Kinderen kunnen er 
onder andere eitjes rapen, geitjes melk 
geven en hun verjaardagspartijtje houden.  
De fruittuinen van West 
http://fruittuinvanwest.nl/  
In de voorjaarsvakantie is er een 
speurtocht voor kinderen tussen de 4 en 12 
jaar oud. Meedoen kost €1,50 p.p. In de 
Fruittuin van West kun je ook je eigen fruit 
plukken. Er is een biologische winkel, een 
gezellig terras en je kunt er eieren rapen. 
Kijk voor meer activiteiten op de website. 
Tom Schreursweg 48 Amsterdam tel 
0612322396 
 
Bouwspeelplaats ’t landje 
https://www.impulskinderopvang.nl/locati
e/landje-2/  
Voor  kinderen van  6 t/m 14 jaar:  waar  je 

hutten  kunt  bouwen,  dieren houden, vlotje 

varen en nog veel meer. Het Landje ligt 
mooi tussen de bomen, op een eilandje in 
het Rembrandtpark. Tijdens de vakanties 
zijn er extra activiteiten. Er hangen posters 
op Het Landje en op facebook 
(@bouwspeelplaats) worden de extra 
activiteiten bekend gemaakt. Je kunt ook 
bellen (06 462 326 15) of mailen 
landje@impuls.nl Staalmeesterslaan 197 A, 
Rembrandtpark 
Natuurspeeltuin Plan West  
https://www.kidsproof.nl/amsterdam/ero
puit/natuurspeeltuin-plan-
west/natuurspeeltuin-plan-west    
Deze grote natuurspeeltuin ligt verscholen 
achter huizen in een straat in de Baarsjes. 
Kinderen kunnen er naar hartenlust 
klauteren en klimmen. 
Natuurspeeltuin Het Woeste Westen 
https://www.woestewesten.nl/   
Het Woeste Westen is een natuurspeeltuin 
in het Westerpark in Amsterdam. Het is een 
avontuurlijke plek waar kinderen tot 13 
jaar de natuur kunnen ontdekken en waar 
ze vrij kunnen scharrelen, ravotten, 
kliederen en klimmen. Overbrakerpad 3 
 
Jeugdland Maakland  
https://www.maakland.nl/  
Jeugdland is een natuurspeelterrein in 
Amsterdam-oost, achter het Flevopark, 
waar kinderen tot en met 14 jaar kunnen 
spelen, ontdekken, onderzoeken en 
bouwen. 
Wist u dat? 

Kinderen ontwikkelen zich beter als zij 

vaker een uitstapje maken Een heel fijne 

voorjaarsvakantie 

 

Marleen Rijsdijk, Ouder en Kind 
Functionaris ’t Koggeschip 
marleenrijsdijk@tkoggeschip.n 
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Schaatsen in het Eendrachtspark 
Van 26 tot en met 29 februari wordt het 
Eendrachtspark voor een week “het  
Winterpark”.   
Het pierenbadje wordt uit haar winterslaap 
gehaald en omgetoverd tot een  
schaatsbaan. Iedereen kan hier van 14:00 
tot 19:00 uur gratis schaatsen. Er worden 
ook workshops gegeven.  
Laagdrempelig voor een zo breed mogelijk 
publiek en in samenwerking met diverse 
lokale bewoners, culturele partners en 
organisaties. 
De week wordt afgesloten met een 
feestelijke finale met muziek, verhalen en 
een laatste schaatsronde. 
 

 
 
BELANGRIJKE DATA 
Alle belangrijke data van dit schooljaar kunt u ook 

terugvinden in de Social Schools kalender! 

-17 februari voorjaarsvakantie 
-24 februari groep 1/2c naar Van Gogh  
  museum 
-5 maart kunsttentoonstelling bij de 
  kleuters 
 

 


