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Belangrijke	  data	  
Maandag	  27	  mei	  

• trommellessen	  voor	  de	  MB	  
• geen	  gym	  
Dinsdag	  28	  mei	  

• MR	  vergadering	  	  
• ontruimingsoefening	  	  
!	  staking	  OV	  	  

Woensdag	  29	  mei	  
!	  inloopochtend	  
Donderdag	  30	  en	  vrijdag	  31	  mei	  

	  !	  Hemelvaartvakantie,	  school	  dicht	  en	  
kinderen	  vrij	  
	  	  	  

Maandag	  3	  juni	  
!	  start	  CITO	  	  
!	  praktisch	  verkeersexamen	  groep	  8	  	  

Donderdag	  6	  juni	  
!	  viering	  Suikerfeest	  	  
Donderdag	  6	  juni	  

!	  Inloopochtend	  
	  

	  A4dgse	  –	  kan	  de	  Meidoorn	  meedoen?	  
Vorig	  jaar	  hebben	  we	  op	  initiatief	  van	  Max	  uit	  
de	  Tussenbouw	  meegedaan	  aan	  de	  A4daagse	  

Westerpark.	  De	  moeders	  van	  Max	  en	  Cas	  
hebben	  toen	  de	  organisatie	  op	  zich	  genomen.	  
Zij	  hebben	  het	  dit	  jaar	  helaas	  beiden	  te	  druk	  

en	  daarom	  zoeken	  we	  andere	  gegadigden	  
voor	  de	  organisatie	  van	  dit	  leuke,	  sportieve	  
gebeuren.	  Heeft	  u	  tijd?	  Het	  houdt	  grofweg	  in:	  

posters	  maken	  en	  ophangen,	  inschrijvingen	  
bijhouden	  en	  geld	  daarvoor	  innen.	  
Gezamenlijke	  digitale	  inschrijving	  doen	  na	  de	  

inschrijvingsperiode	  voor	  school.	  En	  tijdens	  de	  
A4dgse	  zelf	  regelen	  dat	  de	  medailles	  
opgehaald	  en	  uitgedeeld	  worden.	  Ook	  leuk	  

om	  elke	  dag	  iets	  te	  regelen	  (niet	  zelf	  	  doen,	  
delegeren!)	  qua	  versnapering.	  Er	  is	  natuurlijk	  
ervaring	  van	  vorig	  jaar,	  die	  kan	  gedeeld	  

worden!	  Aanmelden	  bij	  Madeleine:	  
directie@10emeidoorn.nl	  

Verlof	  vragen	  Suikerfeest	  
Voor	  het	  Suikerfeest	  hoeft	  u	  geen	  

verlofformulier	  in	  te	  vullen,	  maar	  we	  willen	  
wel	  graag	  dat	  u	  meldt	  aan	  de	  leerkracht	  welke	  
dag	  uw	  kind(eren)	  afwezig	  zullen	  zijn.	  

	  
Kamp	  en	  schoolreisjes	  
Er	  waren	  veel	  uitjes	  afgelopen	  week	  met	  

gelukkig	  fijn	  weer	  voor	  allemaal!	  Groep	  8	  was	  
op	  kamp	  in	  Ermelo	  en	  heeft	  gezwommen,	  
gefietst,	  geklommen,	  gekanood	  en	  nog	  veel	  

meer.	  Met	  dank	  aan	  alle	  leerkrachten	  die	  mee	  
waren	  en	  vol	  enthousiasme	  en	  met	  stralende	  
humeuren	  begeleidden.	  Ze	  hebben	  voor	  de	  

kinderen	  gezorgd	  alsof	  het	  hun	  eigen	  koters	  
waren	  en	  hebben	  ze	  veilig	  weer	  bij	  school	  
afgeleverd.	  Dank	  ook	  aan	  de	  ouders	  die	  

hebben	  gereden!	  
	  

	  
	  

De	  OB	  is	  naar	  Artis	  geweest	  en	  hebben	  les	  
gehad	  over	  cavia’s	  en	  met	  ze	  geknuffeld	  en	  
natuurlijk	  heel	  veel	  andere	  dieren	  gezien.	  
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De	  TB	  was	  naar	  het	  Archeon	  op	  schoolreisje.	  

Ze	  wisten	  er	  al	  veel	  van	  en	  hadden	  zelfs	  op	  
school	  al	  geoefend	  met	  als	  echte	  romeinen	  in	  
schildpadformatie	  lopen!	  

	  

	  
	  

Graffiti	  op	  elektriciteitshuisje	  
De	  8e	  groepers	  hebben	  graffitiles	  gehad	  van	  
een	  kunstenaar.	  Het	  resultaat	  kunt	  u	  op	  het	  

schoolplein	  bewonderen:	  een	  grote	  slang	  die	  
van	  het	  ene	  muurtje	  de	  hoek	  omgaat	  naar	  de	  

andere	  kant.	  In	  de	  slag	  hebben	  ze	  hun	  eigen	  
'Tag'	  gezet,	  een	  symbool	  wat	  weergeeft	  hoe	  zij	  
aan	  de	  Meidoorn	  zullen	  terug	  denken,	  of	  wat	  

de	  Meidoorn	  voor	  hen	  heeft	  betekend.	  
	  

	  
	  
Save	  the	  date:	  26	  juni	  12.30-‐16.00	  uur	  

Meidoornfestival	  verplaatst:	  nieuwe	  datum:	  
woensdag	  26	  juni	  van	  12.30-‐16.00	  uur.	  Houdt	  
de	  dag	  vrij	  in	  uw	  agenda	  –	  het	  wordt	  heel	  erg	  

leuk!	  
	  	  

Engels	  leren	  voor	  TB	  en	  BB	  
De	  English	  Academy	  organiseert	  op	  
verschillende	  locaties	  in	  het	  land	  

zomerkampen	  waar	  kinderen	  van	  8	  –	  16	  jaar	  
een	  week	  lang	  worden	  ondergedompeld	  in	  een	  
Engelse	  taalomgeving.	  Ze	  verbeteren	  hun	  Engels	  

op	  een	  praktische	  en	  actieve	  manier	  en	  
vergroten	  zo	  hun	  zelfvertrouwen	  om	  in	  het	  

Engels	  te	  communiceren.	  Kijk	  voor	  meer	  
informatie	  op:	  
https://www.englishacademy.info/dutch/sum

mer-‐experience/#nederland	  
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Hoe	  was	  het	  op	  school?	  
Op	  Pinterest	  vonden	  we	  dit	  artikel	  en	  het	  leek	  

ons	  interessant	  voor	  u	  als	  ouder.	  Het	  komt	  van	  
de	  site	  www.moodkids.nl	  
Kinderen	  moeten	  al	  zo	  veel	  op	  school.	  Best	  

logisch	  dat	  ze	  na	  een	  lange	  schooldag	  bij	  
thuiskomst	  geen	  zin	  hebben	  om	  ook	  nog	  te	  
‘moeten’	  kletsen.	  Dikke	  kans	  dat	  er	  op	  je	  vraag	  

“Hoe	  was	  het	  op	  school”	  enkel	  een	  antwoord	  
komt	  als	  “goed”,	  “stom”	  ofn“dat	  weet	  ik	  niet”.	  
Toch	  ben	  jij	  als	  ouder	  benieuwd	  naar	  wat	  je	  

kind	  de	  hele	  dag	  op	  school	  gedaan	  heeft.	  
Logisch!	  Tijd	  om	  zelf	  in	  actie	  te	  komen,	  want	  
net	  zo	  min	  als	  “goed”,	  “stom”	  of	  “dat	  weet	  ik	  

niet”	  niet	  volstaan	  als	  antwoord,	  volstaat	  ook	  
jouw	  vraag	  “hoe	  was	  het	  op	  school?”	  niet.	  
Pak	  het	  dus	  zelf	  slimmer	  aan!	  

In	  plaats	  van	  “Hoe	  was	  het	  op	  school”	  stel	  je	  
open	  wie-‐wat-‐waar-‐vragen	  over	  de	  schooldag	  
van	  je	  kind.	  Dikke	  kans	  op	  meer	  antwoorden	  

en	  een	  gezellig	  gesprek(je)	  met	  je	  kind	  als	  
resultaat.	  	  

Enkele	  vragen	  die	  je	  kunt	  stellen:	  
!	  Wat	  was	  het	  leukste	  wat	  je	  vandaag	  op	  
school	  gedaan	  hebt?	  

!	  En	  wat	  was	  het	  stomste?	  
!	  Wat	  heb	  je	  vandaag	  gemaakt?	  
!	  Wat	  heb	  je	  vandaag	  opgeruimd?	  

!	  Wie	  heb	  jij	  geholpen	  vandaag?	  En	  wie	  heeft	  
jou	  geholpen?	  
!	  Waar	  heb	  je	  heel	  hard	  om	  moeten	  lachen	  

vandaag?	  
!	  Met	  wie	  heb	  je	  gespeeld	  op	  school?	  Wat	  
deden	  jullie?	  

!	  Wat	  was	  het	  raarste	  geluid	  dat	  je	  vandaag	  
hebt	  gehoord?	  
!	  Als	  jij	  vandaag	  de	  juf	  was	  geweest,	  wat	  had	  

je	  dan	  anders	  gedaan?	  
!	  Wie	  heeft	  er	  veel	  gekletst	  vandaag?	  
!	  Wat	  heb	  je	  vanmiddag	  gegeten?	  Wie	  zat	  er	  

naast	  je	  tijdens	  het	  overblijven?	  
	  


