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Belangrijke	  data	  
Vrijdag	  14	  juni	  

!	  inloopochtend	  
Maandag	  17	  juni	  
!	  verslagboekjes	  mee	  naar	  huis	  

!	  inloopochtend	  
!	  MB3	  naar	  het	  van	  Gofh	  Museum	  
	  

West	  Beweegt	  
Deze	  zomer	  gaan	  we	  weer	  lekker	  buiten	  
bewegen!	  	  West	  Beweegt	  organiseert	  In	  de	  

periode	  juni	  t/m	  augustus	  weer	  diverse	  
activiteiten	  voor	  jong	  en	  oud.	  Deelname	  is	  
gratis	  en	  aanmelden	  is	  niet	  nodig.	  De	  

activiteiten	  staan	  op	  amsterdam.nl/sport	  en	  
op	  de	  Facebookpagina	  van	  West	  Beweegt.	  	  
	  

A4daagse	  24-‐27	  juni	  
Beike,	  moeder	  van	  Yuna	  uit	  TB2,	  gaat	  de	  
organisatie	  van	  de	  A4daagse	  op	  zich	  nemen.	  

Hulp	  is	  zeer	  welkom.	  Wie	  wil	  op	  een	  avond	  
met	  een	  versnapering	  op	  een	  punt	  langs	  de	  

route	  staan?	  Het	  liefst	  ook	  de	  versnapering	  
zelf	  regelen.	  De	  inschrijving	  wordt	  individueel	  
gedaan,	  dus	  niet	  centraal	  voor	  de	  hele	  school.	  

Schrijf	  je	  kind	  en	  de	  begeleider	  voor	  21	  juni	  in	  
via	  www.a4dw.nl	  bij	  ‘individuele	  deelname’.	  
Meer	  informatie	  volgt	  deze	  week	  per	  mail.	  

	  	  
Praktisch	  verkeersexamen	  
Alle	  8e	  groepers	  zijn	  geslaagd	  voor	  hun	  

praktisch	  verkeersexamen.	  Gefeliciteerd!	  
	  	  
Meidoornfestival	  

Op	  woensdag	  26	  juni	  van	  12.30-‐16.00	  is	  het	  
weer	  tijd	  voor	  het	  Meidoornfestival.	  Met	  
optredens,	  een	  wedstrijd	  en	  een	  hapje	  en	  een	  

drankje.	  Dus	  zet	  het	  in	  je	  agenda	  en	  kom!	  Let	  
op	  de	  posters	  die	  deze	  week	  verschijnen	  in	  
school!	  

	  	  
	  

Kunst	  
Onder	  leiding	  van	  Hester,	  onze	  vakleerkracht	  

beeldende	  vorming	  en	  geïnspireerd	  door	  
Picasso	  zijn	  deze	  prachtige	  kunstwerken	  
gemaakt.	  Hilde,	  een	  leerkracht	  die	  bij	  ons	  re-‐

integreert,	  heeft	  met	  de	  kleuters	  vrolijke	  en	  
mooi	  gekleurde	  vlinders	  gemaakt.	  
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Schoolplan	  –	  waar	  gaat	  de	  Meidoorn	  heen?	  

Met	  input	  van	  het	  team	  en	  de	  MR	  heeft	  
Madeleine	  een	  eerste	  versie	  van	  een	  nieuw	  
schoolplan	  geschreven.	  Elke	  school	  moet	  1	  x	  in	  

de	  4	  jaar	  een	  schoolplan	  schrijven:	  waar	  staat	  
de	  school	  nu	  en	  waar	  wil	  de	  school	  zijn	  over	  4	  

jaar.	  
Die	  eerste	  versie	  is	  besproken	  met	  het	  team,	  
de	  MR,	  ouders	  en	  de	  leerlingenraad	  en	  alle	  

opmerkingen,	  aanvullingen	  en	  feedback	  
verwerkt	  Madeleine	  in	  een	  nieuwe	  versie.	  
Hopelijk	  kan	  de	  MR	  die	  versie	  op	  2	  juli	  

goedkeuren	  en	  dan	  gaan	  we	  aan	  de	  slag	  in	  het	  
nieuwe	  schooljaar!	  (Maar	  doordat	  we	  
geïnspireerd	  zijn	  door	  alle	  ideeën	  wordt	  er	  nu	  

ook	  al	  in	  hard	  nagedacht	  en	  een	  klein	  begin	  
gemaakt).	  
	  	  	  

Open	  Dagen	  Muziekschool	  Amsterdam	  
Op	  22	  en	  23	  juni	  zijn	  er	  weer	  open	  dagen	  bij	  
Muziekschool	  Amsterdam.	  Voor	  iedereen	  die	  

muziek	  wil	  leren	  maken	  en	  nieuwsgierig	  is	  wat	  
je	  allemaal	  kunt	  doen	  bij	  Muziekschool	  
Amsterdam.	  Maak	  kennis	  met	  de	  docenten,	  

probeer	  instrumenten	  uit	  en	  swing	  mee	  bij	  
een	  van	  de	  vele	  optredens!	  Een	  uitgebreid	  

programma	  per	  locatie	  (o.a.	  welke	  
instrumenten	  en	  welke	  optredens)	  is	  
binnenkort	  te	  vinden	  op:	  

muziekschoolamsterdam.nl/open-‐dagen	  
	  

	  
	  


