
 
 
 
 
 

Vrijdag 27 november  

Project “Cultuur” 

Voorstelling Hakim 

Groep 1 t/m 4 

 

10.30 uur 

 

Zaterdag 30 januari  

Fancy Fair 

 

11.00—14.00 uur 
 

 

Donderdag 17 februari 

Project “Cultuur” 

Alle dagen feest! 

Soulshine Connection 

Groep 5 t/m 8 

 

10.45 uur 

 
 

Vrijdag 8 april  

Vossenjacht 

 

9.30—11.30 uur 
 

 

Vrijdag 8 juli  

Feestdag  

 

Agenda  

17 november 

Derde activiteit. 
Hakim Traïdia. 
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Schooljaar 2015-2016  

Nummer 4 , 17 november 
JUBILEUMNIEUWS 

De volgende activiteit in het jubileumjaar is een optreden van Hakim Traïdia voor  
groep 1 t/m 4.   
 
Op geheel eigen wijze zal Hakim een voorstelling verzorgen met als thema 
“Sinterklaas”.  
Omdat Hakim volledig improviseert, kunnen wij u geen uitleg geven over het       
programma wat hij zal verzorgen. Vraag uw zoon of dochter maar naar de           
voorstelling. De foto’s op de website kunnen u vast een handje helpen. 
 

Hakim werd geboren in het Algerijnse dorp Besbes op 27 juli 1956. Hij volgde 
een theater– en pantomimeopleiding in Frankrijk en later ook in  Nederland, 
waar hij eind jaren 70 naartoe kwam. Aanvankelijk vertoonde hij zijn kunsten 
vooral op het Amsterdamse Leidseplein. Begin jaren 80 kwam hij in 
“Sesamstraat” terecht, waardoor hij nationaal doorbrak. 
 
Hakims optredens in “Sesamstraat” zijn slechts een klein deel van zijn             
activiteiten. Behalve dat, doet hij ook televisie– en theateroptredens, vertelt 
hij      verhalen en schrijft hij boeken. Zijn gave om verhalen te vertellen ont-
wikkelde zich in zijn jeugd. Hij groeide op in een wereld zonder televisie, 
waarin het    vertellen van verhalen een belangrijke rol speelde. Zijn vader en 
vooral zijn oom Achmed waren geweldige vertellers. Om de verhalen niet te 
vergeten, schreef Hakim ze op en in 1996 verschenen ze in boekvorm als de 
bundel                    “De zandkroon”. Dit boek, dat hij samen met zijn broer Ka-
rim en compagnon Martien van Vuure maakte, werd in 1997 bekroond met 
een vlag en wimpel van de Griffeljury. 
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In 2001 verscheen de opvolger “Sindbad de pizzabezorger”,  
dat hij opnieuw samen met Martien van Vuure maakte. Het 
boek is gebaseerd op hun  voorstelling “Sindbad de zeevaar-
der”. 
 
In 2006 start de NTR het multiculturele televisieprogramma  
“Vals Plat”. Vanaf het begin gaat Hakim daarin op straat          
confrontaties aan met het publiek om reactie te krijgen op tal 
van onderwerpen en belicht daarin de multiculturele              
samenleving. 
 
In 2011 speelt Hakim een hoofdrol in de film “PizzaMaffia” van 
regisseur Tim Oliehoek. 

Vierde activiteit. 
Fancy Fair. 

Op zaterdag 30 januari wordt er een fancy 
fair georganiseerd. Van  11.00  tot 14.00 
uur wordt u in de gelegenheid gesteld om 
van uw niet gebruikte voorwerpen af te 
komen of op zoek te gaan naar dat ene 
voorwerp wat nog ontbreekt aan uw verza-
meling. 
 
U kunt voor deze dag een plaatsje “huren” 
in de aula of de speelzaal voor € 10,00, dit 
is inclusief een lot voor de loterij.  
De inkomsten komen geheel ten goede aan 
de verfraaiing van het schoolplein.              
De opbrengst van de verkochte spullen zijn 
voor u zelf, maar u kunt ze natuurlijk ook 
doneren aan de school, wederom ten      
goede aan de verfraaiing van het        
schoolplein. 
Opgeven voor een plaatsje kunt u bij       
Rachelle van der Lans en Mariska Glas van 
de Ouderraad. Binnenkort komt er een fly-
er te hangen op school, waar de datum en 
tijdstip voor opgeven staat vermeld.             
U dient dan ook gelijk de € 10,00 af te      
rekenen. 
 
Tevens zal er ook een grote  loterij            
gehouden gaan worden. Voor deze loterij 
zijn wij nog op zoek naar mooie prijzen.  
Bent u in het bezit van een goede fles wijn, 
niet gebruikte kerstpakketten of iets         
dergelijks. Geef deze dan af bij juf Nicolette 
(groep 6). 
 
In de volgende “Jubileumnieuws”  krijgt u 

Uitreiking donatie        Schip-
holfonds 

Op dinsdag 6 oktober kregen wij van “het Schipholfonds” de 
heugelijke mededeling, dat onze aanvraag voor een donatie 
voor de verfraaiing van het schoolplein gehonoreerd was. 
 
Op donderdag 5 november zijn juf Antoinette en Fred Rijns 
naar het hoofdkantoor van Schiphol Group gegaan, om daar 
de check van € 4.255,58 in ontvangst te mogen nemen. 
Onder het genot van een hapje en een drankje werd aan    
diverse organisaties in totaal een bedrag van € 64.269,61     
uitgereikt.  
 
Met de donatie van “het Schipholfonds” kan een nieuw         
duikelrek worden aangeschaft.  Als alles naar wens verloopt, 
zal aan het einde van dit jubileumjaar dit duikelrek in gebruik   
genomen kunnen worden.  
Hopelijk wordt er in de loop van dit schooljaar nog meer geld 
opgehaald, zodat ook het vervangen van de ondergrond van 
de glijbaan, de schommel en het klimrek alsmede de 

 
 
 

Foto uitreiking 
Donatie 

 

http://www.bing.com/images/search?q=plaatje+van+rommelmarkt&view=detailv2&&id=7663CF9FB60163357F8E1D0B9ABFD3C49E3B8970&selectedIndex=52&ccid=y0jmw5%2bN&simid=608010929951607252&thid=OIP.Mcb48e6c39f8dfb857879788a3f1aabbao0

