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Welkom terug!
Iedereen hartelijk welkom weer op
school na een welverdiende vakantie.
We zijn ook blij met onze nieuwe
leerlingen die afgelopen maandag
gestart zijn. Het team heeft in de laatste
week van de vakantie al hard gewerkt
om de school en de lokalen klaar te
maken voor de nieuwe groepen, en
om de TSA voor te bereiden. We
wensen iedereen een mooi en
leerzaam schooljaar toe.

binnen lopen. Wij zitten op de eerste
etage links achterin. U kunt ook
telefonisch of per email een afspraak
maken. Voor vragen over uw kind in de
onderbouw of MB1 of MB2 kunt u bij
Tessa (t.koesen@10emeidoorn.nl)
terecht. Met vragen over uw kind in de
tussenbouw, bovenbouw of MB3 kunt u
bij Mirjam terecht
(m.roozendaal@10emeidoorn.nl).

Duikles in de kelder
We hadden bijna een nieuwe
tussenschoolse activiteit kunnen
organiseren: duikles in de kelder. In de
vakantie is nl door een defect de
kelder ondergelopen: er stond 2,5
meter water in. En er stonden véél
spullen! Sint- en Kerstversieringen,
archief, meubilair enz. Het water is er uit
gepompt en de kelder is deze week
uitgeruimd zoals u vast hebt gezien. De
komende tijd gaan we kijken wat er
vervangen moet worden. Volgende
week wordt er nog gewerkt in de
kelder aan de installaties.

Onze interne begeleiders
Wij willen ons graag voorstellen aan
nieuwe ouders en ouders die ons nog
niet kennen. Wij zijn Mirjam Roozendaal
en Tessa Koesen: intern begeleiders van
de Meidoorn. Wij zijn verantwoordelijk
voor de zorg voor de leerlingen. Wij
houden ons bezig met het begeleiden
en coachen van leerkrachten zodat
alle kinderen zo veel mogelijk in hun
zorgbehoeftes krijgen wat ze nodig
hebben. Ook ondersteunen we
leerkrachten en ouders bij het zoeken
van externe hulp als we op school niet
de benodigde hulp kunnen bieden.
Indien u vragen heeft kunt u altijd even

Nieuwe directeur
U heeft me vast al in de hal gezien
deze week: mijn naam is Madeleine
Schoute en ik ben de nieuwe directeur,
de opvolger van Frans en Jolanda. Ik
ben zeer hartelijk door het team
ontvangen en heb me aan alle
kinderen voorgesteld. De komende
weken ga ik in alle groepen kijken om
nog meer over de school te weten te
komen. Mijn kamer is op de 1e
verdieping links; als de deur open staat
bent u welkom met vragen en
suggesties. Ik ben blij vereerd en
verheugd dat ik op deze school werk!
11/9 Inloopochtend, 15/9 MB naar Artis

