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Belangrijke	  data	  	  
Maandag	  26	  augustus	  	  

!	  eerste	  schooldag	  
	  
De	  laatste	  nieuwsbrief	  van	  dit	  schooljaar!	  In	  

de	  laatste	  week	  van	  het	  schooljaar	  gebeurde	  
er	  nog	  allerlei	  leuks:	  
Op	  dinsdag	  hebben	  de	  kinderen	  van	  groep	  7	  

gezeild	  op	  de	  Sloterplas,	  een	  zonovergoten	  
schoolreisje	  was	  het.	  	  
	  

	  
	  

En	  alle	  klassen	  namen	  op	  hun	  eigen	  manier	  
afscheid	  van	  Mirjam	  in	  haar	  kantoor	  –	  

sommigen	  zongen	  iets	  of	  deden	  een	  
toneelstuk,	  anderen	  hadden	  een	  mooie	  poster	  
gemaakt.(foto)	  

	  

	  

Op	  woensdag	  was	  het	  pyjamadag	  ipv	  
waterdag	  bij	  de	  kleuters,	  met	  zelfs	  een	  

bioscoop	  en	  popcorn	  in	  OB4.	  Ook	  namen	  
groep	  3-‐7	  afscheid	  van	  Lydia	  in	  de	  gymzaal	  –	  
ook	  daar	  werd	  bijvoorbeeld	  door	  MB1	  gedanst	  

voor	  haar!	  	  
	  

	  
	  
Op	  diezelfde	  woensdag	  was	  er	  een	  

surpriseparty	  voor	  juf	  Samantha	  ter	  ere	  van	  
haar	  verjaardag.	  Georganiseerd	  door	  een	  
aantal	  groep	  8	  leerlingen,	  zo	  lief!	  
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Op	  donderdag	  werden	  alle	  laadjes	  opgeruimd	  
en	  de	  tafeltjes	  geboend	  en	  de	  kasten	  

uitgezocht.	  En	  om	  15.15	  uur	  begon	  de	  
zomervakantie	  voor	  de	  kinderen.	  
Op	  vrijdag	  hebben	  we	  met	  het	  team	  

besproken	  welke	  van	  de	  mooie	  voornemens	  
uit	  ons	  schoolplan	  we	  vanaf	  augustus	  gaan	  
uitvoeren.	  Meer	  daarover	  hoort	  u	  in	  augustus.	  

U	  kunt	  wel	  al	  het	  nieuwe	  schoolplan	  voor	  
2019-‐2023	  online	  lezen	  de	  komende	  week.	  
Daarna	  hebben	  veel	  leerkrachten	  de	  

overdracht	  gedaan.	  Dat	  betekent	  dat	  de	  oude	  
en	  de	  nieuwe	  leerkracht	  van	  elk	  kind	  samen	  

gaan	  zitten	  om	  door	  te	  spreken	  wat	  dat	  kind	  
nodig	  heeft.	  In	  de	  laatste	  week	  van	  de	  
vakantie	  (kinderen	  nog	  vrij,	  werkweek	  voor	  

ons)	  gaan	  ze	  daarmee	  verder.	  
We	  hebben	  afscheid	  genomen	  van	  alle	  
vertrekkende	  collega’s	  en	  tenslotte	  aan	  het	  

einde	  van	  de	  dag	  met	  alle	  collega’s,	  oud,	  
nieuw,	  vertrekkend,	  blijvend,	  terugkomend,	  
wat	  gedronken	  in	  MidWest!	  

Namens	  het	  team	  wens	  ik	  iedereen	  een	  
prachtige	  zomer	  toe	  en	  zie	  ik	  jullie	  allemaal	  
graag	  terug	  op	  maandag	  26	  augustus!	  

Madeleine	  
	  
Bericht	  AWBR	  

Marius	  Voerman,	  de	  bestuurder	  van	  AWBR,	  
de	  stichting	  waar	  onze	  school	  toe	  behoort,	  
heeft	  u	  al	  meerdere	  malen	  bericht	  over	  het	  

lerarentekort.	  Tot	  nu	  toe	  vielen	  de	  gevolgen	  
daarvan	  bij	  AWBR	  wel	  mee.	  Maar	  dit	  jaar	  

merken	  we	  in	  de	  maanden	  juni	  en	  juli	  dat	  ook	  
AWBR	  last	  heeft	  van	  het	  tekort	  aan	  goed	  
gekwalificeerde	  leerkrachten.	  Zelfs	  in	  de	  

laatste	  weken	  voor	  de	  zomervakantie	  blijkt	  er	  
nog	  sprake	  van	  mobiliteit.	  Het	  komt	  voor	  dat	  
directeuren	  die	  de	  formatie	  voor	  volgend	  jaar	  

rond	  hadden	  in	  deze	  periode	  nog	  
geconfronteerd	  worden	  met	  het	  vertrek	  van	  
een	  leerkracht.	  De	  directies	  en	  het	  bestuur	  

doen	  er	  alles	  aan	  doen	  om	  de	  vacatures	  in	  te	  
vullen.	  Zo	  heeft	  het	  bestuur	  van	  AWBR	  een	  
recruiter	  ingehuurd	  die	  de	  komende	  drie	  

maanden	  met	  de	  vacatures	  aan	  de	  slag	  gaat.	  
Op	  de	  Meidoorn	  is	  de	  formatie	  gelukkig	  rond,	  
we	  hopen	  dat	  dat	  ook	  lukt	  op	  alle	  andere	  

scholen.	  

	  
De	  Sport-‐	  en	  Funtoer	  i	  
De	  gemeente	  Amsterdam	  organiseert	  	  van	  

dinsdag	  16	  t/m	  vrijdag	  19	  juli	  voor	  kinderen	  
van	  6	  t/m	  12	  jaar	  de	  Sport-‐	  en	  Funtoer.	  Hier	  
kun	  je	  basketballen,	  volleyballen,	  voetballen,	  

dansen,	  trampoline	  springen	  en	  nog	  veel	  
meer!	  	  Toegang	  is	  gratis.	  
!	  Sportcentrum	  de	  Pijp	  

!	  Lizzy	  Ansinhstraat	  88	  	  
!	  16	  t/m	  vr	  19	  juli	  van	  12.00-‐16.00	  uur	  	  	  
Meer	  informatie:	  020	  470	  1460	  (Combiwel	  

Sport)	  	  
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De	  Amsterdamse	  Waterspelen	  
Van	  23	  t/m	  25	  augustus	  2019	  vindt	  op	  het	  

Amsterdamse	  Marineterrein	  de	  eerste	  editie	  
van	  de	  Amsterdamse	  Waterspelen	  plaats.	  Een	  
spetterend	  zomerweekend	  boordevol	  

bijzondere	  watersporten,	  bloedstollende	  
races,	  waterwetenschap,	  live	  muziek,	  heerlijk	  
eten	  en	  vrij	  zwemmen	  voor	  jong	  en	  oud!	  

Tijdens	  de	  gratis	  toegankelijke	  Amsterdamse	  
Waterspelen	  kun	  je	  kennis	  maken	  én	  
meedoen	  met	  o.a.	  X-‐Diving,	  Beachwaterpolo,	  

synchroonzwemmen,	  het	  Open	  Mokums	  
Kampioenschap	  Bommetje,	  een	  eigen	  
solarboat	  bouwen	  en	  als	  team	  mee-‐racen	  met	  

de	  Zeepkistenderby	  in	  je	  eigen	  zeepkist.	  
Geen	  ervaring	  maar	  lijkt	  het	  je	  wel	  spannend?	  
Relax,	  ze	  sturen	  niemand	  onvoorbereid	  het	  

water	  in.	  In	  juni	  en	  juli	  zijn	  er	  verschillende	  
clinics	  en	  handige	  workshops	  waaraan	  je	  gratis	  
deel	  kan	  nemen.	  

Klik	  hier	  voor	  het	  hele	  programma	  en	  de	  
clinics.	  

	  

	  
	  
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.	  
	  
Zomerspelen	  	  

Een	  enthousiaste	  ouder	  van	  de	  St.	  Jan	  gaat	  
drie	  weken	  lang	  sporten	  en	  spelen	  met	  
kinderen	  uit	  groep	  4	  t/m	  7.	  Ook	  kinderen	  van	  

de	  Meidoorn	  zijn	  welkom.	  Elke	  dag	  
verzamelen	  op	  het	  Kortenaerplein.	  Voor	  
aanmelden	  en	  meer	  informatie	  kunt	  u	  mailen	  

met	  deleeuwsport@outlook.com.	  
	  

	  


