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Sportdag Bovenbouw
Woensdag werd er in de Van Hogendorp hal
stevig gesport. Het was een leuke ochtend,
dank aan alle sportieve kinderen, hulpvaardige
ouders en enthousiaste teamleden!

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!
Expeditie Microbit
De bovenbouw heeft vandaag o.l.v. Victor,
vader van Lucas uit TB1 gespeeld met de
Digiklooikoffers. Ze hebben bijvoorbeeld een
gewoon speelgoedautootje zo
geprogrammeerd dat het een waarschuwing
geeft bij een botsing.

Staking – school dicht op 5 oktober
Ook wij staken a.s. donderdag voor een eerlijk
salaris en minder werkdruk. De leerkrachten
zijn in Den Haag, de school is dicht. We zijn ons
ervan bewust dat ouders extra belast worden
hierdoor, toch kiezen we voor de in
onderwijsland ongebruikelijk zware maatregel
van staken; de nood is hoog. Heeft u de brief
van AWBR over de staking nog niet ontvangen?
Loop dan even binnen bij Dieke, Rob of
Madeleine voor een exemplaar. We zien
iedereen graag weer vrijdag.

Kerst- en Sintversiering
Zoals iedereen weet stond onze kelder
onder water. Helaas zijn hierbij al onze

mooi maken als we willen, dus we hopen dat u
tijd kunt maken om ons te helpen,
Geïnteresseerd? mrmeidoorn@gmail.com of

ouderraadmeidoorn@gmail.com
De MR vergadert dit jaar elke 6 weken en de
leden van de OR komen gemiddeld een keer
per maand op woensdagmiddag bijeen.
Zijn er onderwerpen waarvan je wilt dat de MR
er aandacht aan besteedt? Laat het weten!
Belangrijke data

Uw dochter wil op judo…
…uw zoon wil op voetbal, maar u heeft
geen idee waar u het geld vandaan moet
halen. Misschien kan het Jeugdsportfonds
Amsterdam helpen! Het Jeugdsportfonds
betaalt de contributie en/of
sportattributen tot een maximum van €
225 per kind, per cursusjaar, voor kinderen
en jongeren uit gezinnen waar thuis te
weinig geld is. Op school kunnen we de
aanvraag voor u doen. Mary Bruijn, onze
Ouder- en Kind Adviseur kan de aanvraag
samen met u indienen. Het
aanvraagformulier kunt u vinden in de hal
beneden. Handig als u het van tevoren
thuis invult. Meer lezen?
www.jeugdsportfonds.nl
Uw zoon wil toneelspelen…
Naast het JeugdSportfonds bestaat ook het
Jongerencultuurfonds. Voor als uw kind wil
leren dansen, een muziekinstrument

bespelen of toneelspelen. Helaas is dat niet
voor alle kinderen mogelijk omdat hun
ouders hier niet genoeg geld voor hebben.
Het Jongerencultuurfonds betaalt het
lesgeld. Ontwikkeling van talent moet
immers voor alle kinderen mogelijk zijn.
www.jongerencultuurfonds.nl

Meedenken over het beleid op school? Of
helpen met Sint en Kerst?
Zowel de MR die het klankbord is van de
directie voor wat betreft het beleid, als de OR
die zich meer met de praktische zaken
bezighoudt, zoeken versterking. Zonder u als
ouder kunnen we de school niet zo goed en

Woensdag 4/10 – start KinderBoekenWeek
Donderdag 5/10 - school dicht i.v.m. staking
Vrijdag 6/10 – Inloopochtend
Maandag 23/10 -27/10 – Herfstvakantie
Maandag 30/10 – Studiedag – leerlingen vrij

