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Belangrijke	  data	  	  	  
Maandag	  3	  juni	  

!	  start	  CITO	  	  
!	  praktisch	  verkeersexamen	  groep	  8	  	  
Donderdag	  6	  juni	  

!	  viering	  Suikerfeest	  op	  school	  
!	  inloopochtend	  
!	  Maandag	  10	  juni	  	  

!school	  dicht	  ivm	  Pinksteren	  
	  
Wetenschap	  en	  Techniek	  

Deze	  en	  volgende	  week	  wordt	  in	  alle	  groepen	  
’s	  middags	  aan	  wetenschap	  en	  techniek	  
gewerkt.	  Er	  wordt	  van	  alles	  onderzocht	  en	  

getoetst,	  bijvoorbeeld	  op	  het	  gebied	  van	  
elektriciteit,	  lucht	  en	  magnetisme.	  
	  

MR	  verslag	  
Op	  dinsdag	  28	  mei	  is	  de	  MR	  bij	  elkaar	  
gekomen.	  Hieronder	  een	  verslag.	  

	  	  
We	  hadden	  een	  volle	  agenda,	  Madeleine	  heeft	  

de	  formatie	  voor	  komend	  schooljaar	  laten	  
zien.	  Tevens	  hebben	  we	  stilgestaan	  bij	  de	  
uitslagen	  van	  de	  ouder-‐	  en	  leerlingenenquête.	  

Met	  een	  7,7	  en	  een	  8,6	  zagen	  de	  resultaten	  er	  
heel	  goed	  uit.	  Madeleine	  zal	  ouders	  
binnenkort	  via	  de	  nieuwsbrief	  nader	  

informeren	  over	  de	  enquête.	  
	  	  
Tenslotte	  hebben	  we	  het	  concept	  schoolplan	  

doorgenomen.	  Hierin	  staat	  de	  toekomstvisie	  
van	  de	  school,	  wat	  de	  ontwikkelingen	  zijn	  en	  
welke	  koers	  wij	  als	  school	  willen	  varen.	  

Madeleine	  heeft	  dit	  met	  ouders,	  leerkrachten,	  
leerlingen	  en	  de	  MR	  besproken.	  Het	  
schoolplan	  zal	  op	  de	  volgende	  vergadering	  

(dinsdag	  2	  juli)	  vastgesteld	  worden.	  
	  	  
Vriendelijke	  groet	  van	  de	  MR	  

	  	  
	  	  

A4dgse	  –	  kan	  de	  Meidoorn	  meedoen?!?	  
We	  zoeken	  nog	  steeds	  organisatoren	  voor	  de	  

A4dgse!	  Als	  er	  geen	  ouders	  zijn	  die	  het	  samen	  
willen	  regelen	  (of	  alleen	  natuurlijk	  ☺)	  dan	  kan	  
er	  niet	  in	  schoolverband	  	  worden	  gelopen.	  De	  

school	  organiseert	  de	  A4dgse	  helaas	  niet.	  
Iedereen	  kan	  natuurlijk	  individueel	  inschrijven	  
en	  ergens	  afspreken,	  maar	  dan	  wordt	  er	  niets	  

gezamenlijk	  geregeld.	  We	  hebben	  overigens	  al	  
een	  ouder	  die	  samen	  met	  iemand	  anders	  met	  
een	  versnapering	  wil	  staan.	  En	  Madeleine	  wil	  

bloemen	  uitdelen	  op	  de	  laatste	  avond.	  
Dus	  wie	  wil	  het	  organiseren??	  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.	  Er	  is	  natuurlijk	  ervaring	  van	  vorig	  jaar,	  

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

	  	  
Schoolvoetbal	  meiden	  TB	  
De	  voetbalmeiden	  uit	  de	  TB	  deden	  mee	  met	  

het	  Amsterdamse	  schoolvoetbal	  toernooi.	  
Na	  het	  kampioenschap	  op	  17	  april	  tussen	  de	  
scholen	  van	  west,	  mochten	  ze	  door	  naar	  de	  

finales	  van	  heel	  Amsterdam	  op	  15	  mei.	  Onder	  
leiding	  van	  Sander	  (vader	  van	  Eliza)	  en	  
Annemiek	  (moeder	  van	  Jamie)	  begonnen	  ze	  

vol	  goede	  spirit	  aan	  de	  eerste	  wedstrijd	  tegen	  
de	  Nicolaas	  Maesschool.	  Deze	  tegenstanders	  
hadden	  al	  vrij	  veel	  voetbalervaring	  en	  dat	  zag	  

je	  terug	  doordat	  ze	  een	  paar	  keer	  konden	  
scoren.	  	  
De	  Meidoorn	  liet	  het	  koppie	  niet	  hangen	  en	  

bleef	  vechten	  tot	  het	  eindsignaal.	  Zo	  sportief	  
als	  ze	  zijn	  feliciteerden	  de	  meiden	  de	  
tegenstanders	  en	  konden	  zij	  zich	  klaar	  gaan	  

maken	  om	  voor	  de	  3e	  en	  4e	  plaats	  te	  strijden.	  
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Deze	  wedstrijd	  was	  lastig,	  het	  was	  een	  heel	  
goed	  en	  ervaren	  team	  dat	  makkelijk	  scoorde.	  

De	  Meidoorn	  groeide	  in	  de	  wedstrijd	  en	  kwam	  
zelfs	  bijna	  tot	  scoren!	  Na	  het	  eindsignaal	  werd	  
de	  tegenstander	  gefeliciteerd	  met	  de	  

overwinning	  en	  waren	  de	  meiden	  4e	  
geworden	  van	  Amsterdam.	  
4e	  van	  Amsterdam	  is	  heel	  erg	  knap	  aangezien	  

niemand	  op	  voetbal	  zit	  behalve	  Narijs.	  Zij	  
hebben	  in	  een	  korte	  tijd	  veel	  geleerd	  van	  
Sander	  en	  Annemiek	  en	  wij	  als	  school	  zijn	  

apetrots	  dat	  zij	  zover	  zijn	  gekomen!	  	  
De	  beker	  en	  medailles	  zijn	  zeer	  verdiend!	  	  
Met	  dank	  aan	  alle	  zeer	  betrokken	  ouders	  en	  

de	  meiden!	  Neve,	  Zainab,	  Noortje,	  Navneet,	  
Narjis,	  Eliza,	  Safae,	  Jamie,	  Yasmin,	  Sarah,	  
Wiam	  en	  Chaymae.	  

	  

	  
	  
Vakantiebieb	  	  

Je	  vakantie	  wordt	  nog	  leuker	  met	  de	  
VakantieBieb,	  een	  cadeautje	  van	  de	  biblio-‐
theek.	  In	  de	  VakantieBieb	  -‐app	  vind	  je	  meer	  

dan	  60	  e-‐books	  voor	  jong	  en	  oud,	  die	  je	  twee	  
maanden	  mag	  lenen	  (t/m	  31	  augustus).	  Ook	  
als	  je	  geen	  lid	  bent	  van	  de	  Bibliotheek.	  Je	  leest	  

de	  e-‐books	  eenvoudig	  op	  je	  tablet	  of	  
smartphone.	  Ga	  naar	  Google	  Play	  of	  de	  App	  
Store	  en	  download	  de	  app.	  De	  geselecteerde	  

e-‐books	  komen	  op	  de	  boekenplank	  in	  de	  app	  
te	  staan.	  Na	  het	  downloaden	  is	  voor	  het	  lezen	  
van	  de	  e-‐books	  geen	  internetverbinding	  meer	  

nodig.	  Heerlijk	  lezen	  dus,	  de	  hele	  vakantie	  
lang,	  zonder	  dat	  je	  een	  koffer	  vol	  boeken	  mee	  

hoeft	  te	  zeulen.	  
	  
	  

	  
	  
SchoolPraat	  -‐	  de	  communicatieapp	  voor	  

ouders	  
Heeft	  u	  de	  ouderapp	  SchoolPraat	  al	  
gedownload?	  Op	  de	  app	  kunt	  u	  het	  

schoolnieuws	  ontvangen,	  u	  kunt	  de	  kalender	  
bekijken	  en	  u	  krijgt	  ook	  nieuws	  over	  de	  groep	  
waarin	  uw	  kind	  zit.	  Voor	  het	  groepsnieuws	  en	  

de	  foto’s	  heeft	  u	  een	  groepsinlog	  nodig.	  Die	  
hebben	  wij	  u	  eerder	  in	  een	  aparte	  mail	  

toegestuurd.	  	  
Als	  het	  tijd	  is	  voor	  de	  10	  minutengesprekken,	  
kunt	  u	  zich	  daarvoor	  via	  de	  app	  digitaal	  

aanmelden.	  Net	  als	  voor	  uitjes	  waarbij	  
begeleiding	  nodig	  is.	  Ook	  de	  leerkrachten	  
posten	  regelmatig	  informatie.	  Ons	  idee	  is	  dat	  

u	  met	  de	  app	  als	  ouder	  een	  beter	  beeld	  krijgt	  
van	  wat	  er	  in	  de	  klas	  speelt.	  	  
Voorlopig	  blijft	  de	  nieuwsbrief	  nog	  bestaan,	  

maar	  op	  den	  duur	  wordt	  het	  meeste	  nieuws	  
via	  de	  app	  verstuurd.	  Contact	  over	  uw	  kind	  
blijft	  gewoon	  mondeling	  gaan	  en	  via	  de	  mail.	  

De	  app	  is	  gratis	  te	  downloaden	  in	  de	  App	  
Store.	  


