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Nieuwe MR leden nodig!
Op 21/9 heeft de Medezeggenschapsraad (MR)
voor het eerst dit schooljaar vergaderd. In de
MR zitten namens de ouders:
• Stani Michiels, vader van Zeno - MB3 en
Idas - OB2
• Olaf Vreugdenhil, vader van Siem - BB3 en
Tom - MB3
• Barbara Voermans, moeder van Vera Luna
- TB2 en Livia - TB3.
De personeelsgeleding bestaat uit:
• Mathijn van Dijk – BB3
• Karin van der Valk – MB3
• Kirsten Muetstege – OB3

Ook de OR zoekt versterking!

De MR vergadert dit jaar elke 6 weken en na
elke vergadering vertellen ze kort in de
nieuwsbrief waar ze over gesproken hebben.
Ze zijn hard op zoek naar nieuwe MR leden.
Ben je geïnteresseerd, mail dan
naar mrmeidoorn@gmail.com of schiet een
van de MR leden aan in de gang.

Kerst- en Sintversiering
Zoals iedereen weet stond onze kelder
onder water. Helaas zijn hierbij al onze
sint- en kerstspullen gesneuveld. Om de
school zoals elk jaar leuk aan te kunnen
kleden, hebben wij versiering nodig. Dus
hebben jullie mooie spullen die je wilt
doneren? Ze zijn bij ons van harte welkom!
Graag voor 4 oktober inleveren bij Rob,
zodat we kunnen inventariseren wat we
nog nodig hebben. Namens de OR alvast
bedankt!

Zijn er onderwerpen waarvan je wilt dat de MR
er aandacht aan besteedt? Laat het weten!
Jarige Rob
Dinsdag was het nog vrolijker binnenkomen
dan anders!

De ouderraad is een groep ouders en
leerkrachten die elk jaar verschillende
activiteiten organiseert, zoals kerst,
sinterklaas en de fancyfair. Wij komen
gemiddeld een keer per maand op
woensdagmiddag bijeen.
Om ons team te versterken zijn wij op zoek
naar enthousiaste ouders. Zit jij vol met
ideeën en inspiratie en lijkt het je leuk om
je steentje bij te dragen? Stuur dan een
mailtje naar
ouderraadmeidoorn@gmail.com.

Ouder- en Kindteam op de basisschool
In Amsterdam is aan iedere school een Ouderen Kindteam verbonden. Heb je vragen over de
opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling
van jouw kind? Dan kan je altijd terecht bij de
ouder- en kindadviseur (OKA), jeugdarts of
jeugdverpleegkundige van het Ouder- en
Kindteam. Zij zijn onafhankelijk van school.
Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld
eten, slapen, pesten, druk of juist
teruggetrokken) of de gezinssituatie (denk aan
verlies, scheiding of ruzie). Loop eens binnen
bij ouder- en kindadviseur Mary Bruijn, of
maak een afspraak op school of een andere
plek in de wijk. Samen kijk je dan wat er speelt
en wat bij jullie past. Wil je informatie en
advies? Gesprekken of begeleiding van de

jeugdpsycholoog, misschien een training voor
kind of ouder? Je kan zelf rechtstreeks contact
opnemen met Mary Bruijn op 06-50672850 of
via m.bruijn@oktamsterdam.nl
Gezondheidsonderzoeken op school
Ieder jaar worden alle vijf- en tienjarige
kinderen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. De onderzoeken worden uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg van de
GGD, onderdeel van de Ouder- en Kindteams
Amsterdam. Ouders krijgen een uitnodiging
met vragenlijst die zij vooraf invullen en
inleveren. Van alle kinderen worden lengte en
gewicht gemeten, van de vijfjarigen testen wij
ook het zicht en gehoor. Meedoen is vrijwillig.
Goed om te weten: met alle vragen over de
gezondheid of ontwikkeling van kinderen
kunnen ouders altijd terecht bij
jeugdverpleegkundige Patricia Protiar of
jeugdarts Niels Penning van het Ouder- en
Kindteam.
Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en
Kindteam in jouw wijk. Lees meer op
oktamsterdam.nl. Hier kan je ook (anoniem)
chatten of het adres zoeken van het team in
jouw wijk. Je bent welkom!
Sportdag OB en MB
De sportdag van de OB en MB afgelopen
woensdag op de velden van BlauwWit was een
groot succes, dankzij het weer, dankzij de
strakke organisatie van onze gymjuf Lydia en
gymmeester Bart, dankzij de sportieve juffen
en natuurlijk dankzij alle ouders die zo
enthousiast geholpen hebben!

Noodnummer
Vorige week woensdag was de school ‘s
ochtends niet bereikbaar door een kabelbreuk
die veroorzaak was door werkzaamheden
elders in West. Voor noodgevallen als dit
hebben we vanaf nu een mobiel nummer:
06-83018718.
Als u ons langere tijd niet kunt bereiken, en we
ook op de mail niet reageren, dan zou het
kunnen zijn dat er een storing is en kunt u het
via bovenstaand nummer proberen. We nemen
dit nummer alleen maar op als we door
technische problemen niet bereikbaar zijn.
Hopelijk zeer zelden…

Belangrijke data
22/9 en 23/9 GG&GD onderzoek 5-jarigen op
school
27/9 Sportdag TB en BB in Van Hogendorphal
28/9 Inloopochtend

