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Belangrijke data
Woensdag 15/11
Knutselmiddag vanaf 13.00 uur
Donderdag 16/11
TB2 naar Tropenmuseum
Vrijdag 17/11
TB3 naar Tropenmuseum
MB’s krijgen Sinterklaas theaterles
Vanaf 15.00: School versieren voor Sint
Maandag 20/11
Koffie met Madeleine – 19.30 uur
Dinsdag 21/11
Koffie met Madeleine – 08.30 uur

Meidoorntjes, de aanmoedigende ouders
en leerkrachten en de voortreffelijke
organisatie door onze gymleerkrachten
Lydia en Bart.

Kijk op de website voor meer informatie
over de activiteiten.
Computers
De school heeft een drietal computers
over. Het zijn desktopcomputers die
beschikbaar zijn met toetsenbord, muis en
beeldscherm. Ze werken als een
chromebook, er kunnen alleen online
applicaties gebruikt worden. Om
verbinding te maken met internet is een
vaste kabel nodig. Heeft u interesse in één
van deze computers? Stuur dan voor 20
november een mail naar
ict@10emeidoorn.nl. Vermeld in deze mail
wie uw zoon of dochter is en in welke klas
hij/zij zit. Er zal met de eerste drie
personen die reageren in de week van 20
november contact opgenomen worden
voor een ophaalafspraak.
Sponsorloop
De Sponsorloop was een groot succes! In
de stralende zon onder een strakblauwe
hemel zijn HEEL erg veel rondjes gelopen.
Met dank aan alle sportieve kleine

Goedkope software via Schoolspot
Met speciale onderwijskorting (tot wel
90%) kun je op schoolspot officiële en
legale software, hardware, clouddiensten
en cursussen bestellen.
Schoolspot brengt leren en ICT samen!
Het diverse aanbod van schoolspot is van
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toegevoegde waarde bij het leren en
werken thuis én in de klas. Ieder product
weer op een andere wijze:
• met educatieve software kunnen
kinderen thuis oefenen met wat ze op
school leren;
• de antivirusprogramma’s zorgen ervoor
dat er in een beschermde omgeving
gewerkt kan worden;
• met de bekende Office programma’s kun
je fraaie presentaties en werkstukken
maken en samenwerken aan documenten;
• ook bieden zij cursussen aan om
bijvoorbeeld goed te leren typen.
Meld je aan op: www.schoolspot.nl
Gruwelijke spokenjacht
In de week van 13-17 november kan
iedereen op spokenjacht: vind alle
spookjes die in de school hangen, schrijf
het aantal op het wedstrijdformulier en
lever het in bij Ana en Junie uit BB3. Er
wacht een gruwelijke beloning…

Facebook
Volgt u ons al op Facebook? Doen! Voor
leuke foto’s en wetenswaardigheden over
de school.

Koffie met Madeleine
Op maandagavond 20/11 om 19.30 uur of
dinsdagochtend 21/11 om 08.30 uur
nodigt Madeleine u uit voor een kop koffie
of thee met wat lekkers. Ze wil zich graag
aan u voorstellen, wat meer gezichten met
namen erbij van ouders zien, en vertellen
wat de Meidoorn dit jaar aan
onderwijsontwikkeling doet. Ze hoort ook
graag uw vragen en suggesties als u niet
naar die bijeenkomsten kan of wil komen.
Per email directie@10emeidoorn.nl of per
telefoon. U kunt ook altijd even gewoon
binnenlopen.

