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Nieuwe gezichten in school
Met ingang van volgende week zult u twee
nieuwe gezichten in school zien: Ireen van
den Endt en Hanneke Blüm. Tessa gaat
met zwangerschapsverlof en Kirsten
vervangt haar twee dagen als Intern
Begeleider voor de OB. Ireen van den
Endt vervangt Kirsten tijdelijk voor 3
dagen in OB3.
In de Tussenbouw wordt Tessa vervangen
door Lisanne, die twee dagen in groep TB3
komt te staan naast Abish. Abish gaat een
dagje minder werken.
Tijdelijke collega Hanneke Blüm vervangt
Pamela, die helaas ziek is, twee dagen per
week in OB1. Nienke vervangt Pamela in
OB2 bij Els.
We wensen alle leerlingen veel succes en
plezier met hun nieuwe tijdelijke
leerkrachten.
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.
Interview met prijswinnaar Madelief en
haar vriendin Isa
Madelief is de winnaar van de tekenen vragenwedstrijd van boekhandel

Scheltema. De poster met haar tekening
hangt op de bus- en tramhaltes in de stad.
Haar vraag aan André Kuipers was
“Waarom draait de aarde deze kant op en
niet andersom?”

Hoe kom je op zo’n interessante vraag?
Ik dacht: wat zou nou een moeilijke vraag
zijn? Heeft er ooit een aarde zo gedraaid
of waarom draaien andere wereldbollen
wel zo? en toen kwam ik op dat idee.
Hoe wist je dat er een wedstrijd was en dat
je mee wilde doen?
Omdat het in de krant stond, en toen
dacht mama als ze het leuk vindt om te
doen mag ze er aan mee doen. Maar het
was in de vakantie en mama moest
eigenlijk studeren, want zij is juf. Maar
toen kon ze het een keer overslaan en
toen kon ze met mij naar de boekhandel.
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Een tekening heb ik ook gemaakt. Als je
goed kijkt zie je de aarde met een smiley
en ogen en een ballonnetje uit haar mond
met de vraag erin en je ziet de noordpool
en de zuidpool. En de wereld is vrouwelijk
want er zijn meer meisjes dan jongens op
de aarde.

Isa vertelt dat ze vaker naar de bibliotheek
gaat dan naar de boekhandel, Madelief
ook.
En hoe was de prijsuitreiking?
André Kuipers was er echt. En het was
propvol, ik was helemaal verbaasd, ‘wat is
er aan de hand?’. Er waren wel 90 mensen
en kinderen. En ik stond op een podium.
Isa heeft er in de klas een filmpje van
gezien.
Hoe was dat om op het podium te staan?
Ik moest bijna erg lachen en ook huilen en
toen deed ik gewoon alsof ze er allemaal
niet waren. (Isa vertelt dat zij ook erg
moet lachen als ze op een podium moet
staan). En toen ik de vraag stelde aan
André Kuipers moest ik in het licht kijken,
ik zie nog steeds een stip.

En de tekening kwam ook op een taart,
een worteltaart met kiwi en aardbei en
heel veel suiker.
Isa vindt het heel bijzonder dat de
tekening in bushokjes hangt.
Groet van Madelief en Isa
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Sponsorloop 9 november
Alle kinderen hebben deze week een brief
met uitleg over de sponsorloop voor het
eiland Sint Maarten meegekregen en een
kaart waarop hun sponsors zich kunnen
inschrijven. Op de website kunt u meer
lezen over de Sponsorloop en de goede
doelen erachter.
PR en communicatie experts?
Madeleine komt graag in contact met
ouders van onze school die veel weten van
PR en Communicatie. Ze wil graag samen
met ouders en het team kijken of we de
website en het logo kunnen updaten en
een app zoeken om makkelijker met
elkaar te communiceren. Zo kunnen we
nog beter laten zien wat voor mooie en
leuke dingen we doen en kunnen we de
communicatie met jullie als ouders
makkelijker maken.

Belangrijke data
Vanaf 6 november: 10minutengesprekken.
8 november: BB2 gaat naar het
Tropenmuseum voor rondleiding Thuis in
de wereld
9 november: sponsorloop voor Sint
Maarten voor de hele school
14 november: BB3 gaat naar het
Tropenmuseum voor rondleiding Thuis in
de wereld
14 november: TB1 krijgt een Tour in het
Tropenmuseum
15 november – knutselmiddag voor
ouders en kinderen!
16 november: TB2 krijgt een Tour in het
Tropenmuseum
17 november: TB3 krijgt een Tour in het
Tropenmuseum
20-21 november Koffie met Madeleine
Kijk op de website voor meer informatie
over de activiteiten.

