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Belangrijke data
maandag 16 april
- MR vergadering
- start CITO Eindtoetsen
donderdag 19 april –
- koffiedrinken met Madeleine, voor uw
vragen en opmerkingen over school
vrijdag 20 april
- Koningsspelen en -ontbijt
vrijdag 27 april t/m 4 mei
- Meivakantie
Kijk op de website voor meer
informatie over de activiteiten
LeerlingenWijkRaad
Imane uit TB2 en Kandjoura uit TB3
hebben bij de deelraad van West
gepresenteerd wat onze leerlingenraad
heeft gerealiseerd op school, wat de
kinderen van onze school vinden en
wat hun tips zijn voor de deelraad van
onze buurt. Ze deden het enthousiast
en zeer professioneel. De andere
leerlingen uit de raad hadden geholpen
bij de voorbereidingen: Moosje met de
Prezi en de anderen met foto's voor bij
de presentatie. Familie en andere
leerlingen van de leerlingenraad en
Dieke en Madeleine waren erbij.
Verkeerssituatie
De verkeerssituatie rond onze school
is nogal chaotisch. Dit komt de
veiligheid niet echt ten goede.
Zo wordt er op het Kortenaerplein
door ouders gefietst terwijl dit een
voetgangersgebied is. Soms wordt er
tijdens het fietsen ook nog geappt of
gebeld.
Dan zijn er de vuilnisauto’s en andere
grote vrachtwagens. Die rijden overal
tussendoor en ook achteruit om

bijvoorbeeld de bocht goed te kunnen
maken. Samen met al die fietsende en
rennende kinderen heeft dit al tot
meerdere bijna-ongelukken geleid.
Aan het begin van het schooljaar heeft
Madeleine contact gehad met de
gemeente over de vuilnisauto’s. Maar
de situatie is niet echt verbeterd en zij
zal opnieuw de gemeente hierover
aanspreken. Ook gaat zij de wijkagent
inseinen. Maar minstens zo belangrijk
is dat wij met elkaar ons aan de regels
houden. Doe voorzichtig, dit komt de
veiligheid zeker ten goede.
Tevredenheidsonderzoek onder de
leerlingen
De afgelopen weken hebben de
leerlingen uit groep 6,7 en 8 een
leerlingtevredenheidsenquête ingevuld.
Ze kregen daar vragen als Hoe veilig
voel je je op school? en Hoe tevreden
ben je over wat je leert op deze
school? Wij zijn blij met de uitslag, een
8,5! Even goed blijven we werken aan
verbetering. Kijk voor meer details op
www.scholenopdekaart.nl.
Wie betaalt het schoolreisje van uw
kind?
In de media heeft berichten kunnen
lezen over scholen waarop het
gebruikelijk is dat als ouders de
vrijwillige ouderbijdrage niet betalen,
hun kind niet mee mag met het
schoolreisje. Bij ons op school geldt
dat NIET! Ieder kind gaat mee op
schoolreisje. Maar nu is het wel zo dat
de helft van de ouders het schoolreisje
van de andere helft van de ouders
betaald. Dat lijkt niet helemaal eerlijk.
DUS: betaal uw vrijwillige
ouderbijdrage van 55 euro per kind per
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jaar. Als u dat niet KUNT betalen, dan
zouden wij het enorm op prijs stellen
als u dat ons laat weten, want dan
sturen we u geen herinneringen. Als u
het niet WILT betalen, dan gaan we
graag met u in gesprek om te kijken of
we u kunnen overtuigen om het wel te
betalen.
En kunt u het in stukjes betalen, of
maar voor een deel, of alleen cash –
alles is goed en meegenomen! Dit
laatste kan bij de ouders van de OR:
Natali, moeder van Lucas (TB1),
Kokkie, moeder van Charlie (TB1),
Susanne, moeder van Victor (MB1) en
Doris (OB4), Robert-Jan, vader van
Livia (TB3) en Vera-Luna (TB2) of bij
Dieke of Madeleine.
Het gaat om € 55 per kind voor groep
1-7, en € 45 voor groep 8 (excl kosten
voor hun 3-daagse schoolreisje).
Overmaken kan op NL18 INGB 0005
9143 68 tnv St Ouderraad De
Meidoorn ovv voor- en achternaam en
groep van uw kind(eren).
Minimusical 'Het beste
boodschappenboek'
Vorig jaar hebben we ter afsluiting van
het schooljaar met de kleuters een mini
musical gedaan, namelijk 'het geheim
van Joris en Draakje'. Een musical
waarbij elke kleutergroep een lied met
dans krijgt. Vorig jaar was dit een groot
succes. Dit jaar gaan de kinderen de
koning en koningin helpen bij het doen
van de boodschappen in het boek 'het
beste boodschappenboek'. Dit jaar niet
aan het eind van het schooljaar, maar
voor de meivakantie.
Wanneer: dinsdag 24 april
Tijd: 15.00- 15.45 (met kans op

uitloop, 15.15 starten we)
Voor wie: alle
ouders/verzorgers/familie van de
kinderen uit de onderbouwen.
Graag aan de leerkracht van uw kind
melden als u komt kijken.
Bent u een creatieve ouder en wilt u
helpen het decor af te maken?
Donderdag 12 april en woensdag 18
april gaat Nienke na schooltijd het
decor afmaken waar de kinderen a.s.
dinsdag mee zijn begonnen. Als u
geïnteresseerd bent, kunt u een mailtje
sturen naar n.v.wijk@10emeidoorn.nl
Alvast bedankt!
Naar de boerderij
Afgelopen vrijdag is TB1 naar de
(biologische) boerderij geweest. Wat
hebben we een heerlijke dag gehad!
We mochten knuffelen met de
lammetjes en de konijnen, slootje
springen en we leerden alles over melk
van de koe tot in het pak in de
supermarkt. Maar wie denkt dat we
alleen maar hoefden te kijken en
mochten knuffelen heeft het mis. We
werden hard aan het werk gezet. Zo
moest de melkput schoongemaakt
worden, de konijnenhokken moesten
worden verschoond, de koeien
moesten gevoerd worden en de
leplammetjes (lammetjes die niet goed
bij de moeder drinken) moesten de fles
krijgen. Maar wij zouden TB1 niet zijn
als wij niet eens even flink onze
handen uit de mouwen steken. De
boer en de boerin vonden dat we
harde werkers waren, zonder zeuren
en niet bang voor vieze handen.
Achteraf werden we beloond door de
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boer en de boerin met iets lekkers,
maar dat is nog een verrassing voor de
andere TB klassen. Er zijn kinderen die
nu van plan zijn om aan hun ouders
een lammetje te vragen. Ook was er
iemand die aan zijn ouders wil vragen
of ze kunnen verhuizen naar een
boerderij (ondanks dat de boer
vertelde dat je dan wel rond 6 uur al
moet opstaan om de koeien te
melken).
Gevonden voorwerpen
In de meivakantie wordt de doos met
gevonden voorwerpen weer geleegd.
Bent u iets kwijt? Vergeet dan niet voor
27 april een kijkje te nemen. Daarna
zijn alle spullen weg.

