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Belangrijke data
di 12-12 School dicht ivm staking
wo 13-12 Kerstafette
do 14-12 MR vergadering
do 21-12 Kerstdiner
Kijk op de website voor meer informatie
over de activiteiten.
Staking 12 december
Morgen, 12 december, is de school dicht
in verband met de staking. We staken voor
minder werkdruk en een eerlijk salaris
zodat ons prachtige beroep
aantrekkelijker wordt en het verwachte
leerkrachtentekort teruggedrongen kan
worden. Wij hebben nog geen groepen
naar huis hoeven sturen, zoals al wel is
gebeurd op andere Amsterdamse scholen.
En dat willen we heel graag zo houden!
Kerstfeest
Op donderdag 21 december vieren we
kerst. De kinderen hebben in de groepen
het kerstdiner, de ouders kunnen een
kopje thee, glas wijn of bier met elkaar
drinken met een hapje erbij, elkaar beter
leren kennen en de eerste helft van het
schooljaar evalueren. Helpende handen
zijn altijd welkom bij de voorbereiding,
tijdens het samenzijn en bij het opruimen
in de gymzaal.
Biebouders gezocht
Wij zoeken ouders die het leuk vinden om
kinderen te helpen een boek uit te kiezen.
Wij zouden de bibliotheek graag elke dag
anderhalf uur willen openen en denken
aan een groep ouders die bijvoorbeeld 1 x
in de week of 2 weken anderhalf uur in de

bieb zitten. De tijdstippen passen we aan
aan wanneer de ouders beschikbaar zijn.
Geïnteresseerd? Mail naar Madeleine:
directie@10emeidoorn.nl
Keyboard gezocht
Afgelopen week werd er op verschillende
plekken in school muziek gemaakt: op 5
december het geweldige koor, begeleid
door onze invaljuf Ireen, en op de 1e
verdieping speelde Iancu prachtige Sint
liedjes op een keyboard. En donderdag
was er BB2 got talent waar naast komisch
talent ook muzikaal talent stond te
trappelen. Wie heeft er een keyboard
staan wat niet gebruikt wordt en school
mag hebben om deze talenten de kans te
bieden zich verder te ontwikkelen?
Vrijwillige ouderbijdrage
Heeft u de vrijwillige ouderbijdrage al
overgemaakt? Van dat geld betalen we
deels de schoolreisjes, en daarnaast vooral
de extra's op school: schoencadeautjes,
Sint- en kerstversiering, de
Montessoridag, bezoeken aan Artis, het
lente-ontbijt en nog meer.
De bijdrage bedraagt € 55,= voor de OB,
MB, TB en BB t/m groep 7. Voor groep 8 is
het € 45,=, omdat bij hen het schoolreisje
niet inbegrepen is.
Graag over maken naar: NL18 INGB 0005
9143 68 tnv St Ouderraad De Meidoorn
ovv voor- en achternaam en groep van uw
kind(eren). U kunt de bijdrage ook in delen
betalen.

Nieuwsbrief nr 14 2017-2018
Sinterklaas
Had u al gehoord dat Mirjam als Piet stage
mocht lopen bij Sint? En dat de Sint
eigenlijk liever bakker had willen worden,
dat hij daarvan droomde? En dat er
werkelijk prachtige surprises zijn gemaakt
door onze kinderen (en misschien wel
ouders ) Het was een geslaagd
Sinterklaasfeest - met dank aan de Sintcie,
de OR, de versierouders, de pieten en
natuurlijk de Sint!

Meer foto’s op de website!

