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Belangrijke	  data	  	  
11	  september	  -‐	  sportdag	  OB-‐MB	  

12	  september	  -‐	  inloopochtend	  
17	  september	  -‐	  algemene	  ouderavond	  
18	  september	  -‐	  sportdag	  TB-‐BB	  

	  
Sportdagen	  
Op	  woensdag	  11	  september	  is	  de	  sportdag	  

van	  de	  OB-‐MB.	  De	  sportdag	  wordt	  
georganiseerd	  op	  de	  velden	  van	  Blauw-‐Wit	  
aan	  de	  Joos	  Banckersweg	  18A.	  

Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  u	  de	  kinderen	  zelf	  
brengt	  en	  ophaalt.	  Tijden	  en	  andere	  
belangrijke	  afspraken	  ontvangt	  u	  van	  de	  

leerkrachten.	  
De	  week	  erna	  op	  woensdag	  18	  september	  is	  
de	  sportdag	  van	  de	  TB	  en	  BB	  -‐	  die	  vindt	  plaats	  

in	  de	  van	  Hogendorphal,	  Van	  Hogendorpstraat	  
921.	  Ook	  daar	  moet	  u	  de	  kinderen	  zelf	  naar	  
toe	  brengen	  en	  weer	  halen.	  

De	  sportdagen	  worden	  dit	  jaar	  georganiseerd	  
door	  onze	  twee	  nieuwe	  gymleerkrachten	  Cor	  

en	  Kasper.	  Gelukkig	  heeft	  Lydia	  een	  goede	  
organisatie	  en	  administratie	  nagelaten!	  
Heeft	  u	  tijd	  om	  te	  komen	  helpen?	  Fijn!	  Geef	  u	  

vooral	  op	  bij	  de	  leerkracht.	  
	  
Goedkope	  officiële	  software	  voor	  leerlingen	  

Weet	  u	  dat	  u	  via	  de	  site	  Schoolspot.nl	  officiële	  
software	  kunt	  kopen	  voor	  lage	  prijzen	  voor	  
iedereen	  uit	  het	  onderwijs?	  Dus	  ook	  voor	  

leerlingen?	  Bijvoorbeeld	  Office365	  voor	  23	  
euro.	  U	  moet	  op	  de	  site	  een	  account	  
aanmaken	  en	  aangeven	  op	  welke	  school	  uw	  

kind	  zit.	  	  
	  
Schoolplan	  -‐	  wat	  gaan	  we	  doen	  dit	  jaar?	  

Elke	  school	  maakt	  1	  x	  per	  4	  jaar	  een	  
schoolplan.	  Daarin	  geven	  we	  aan	  wat	  onze	  
ontwikkelplannen	  zijn.	  Vorig	  jaar	  hebben	  we	  

dat	  geschreven	  in	  samenwerking	  met	  
natuurlijk	  het	  team,	  de	  leerlingen,	  de	  MR	  en	  

geïnteresseerde	  ouders.	  En	  uit	  dat	  plan	  voor	  4	  
jaar	  hebben	  we	  nu	  aandachtspunten	  voor	  dit	  

schoolhaar	  gehaald.	  En	  dat	  leek	  me	  belangrijk	  
om	  met	  jullie	  als	  ouders	  te	  delen.	  We	  hebben	  
werkgroepen	  voor	  de	  volgende	  onderwerpen:	  

	  

• kijken	  naar	  de	  voor-‐	  en	  nadelen	  van	  3	  

jaargroepen	  in	  een	  klas	  ipv	  2	  zoals	  we	  
nu	  hebben	  

• doelen	  en	  leerlijnen	  voor	  alle	  vakken	  
duidelijk	  in	  woord	  en	  beeld	  -‐	  voor	  

leerlingen,	  ouders	  en	  leerkrachten	  

• taalonderwijs	  beter	  afstemmen	  op	  

niet-‐Nederlandstalige	  leerlingen,	  met	  
name	  kleuters	  

• meer	  montessorimateriaal	  in	  

onderwijs	  aan	  groep	  3-‐8	  integreren	  

• Montessori-‐mindset	  op	  onze	  school	  
beschrijven	  

	  
Op	  studiedagen	  gaan	  we	  kijken	  naar:	  
	  

• inrichting	  meer	  op	  montessorivisie	  
afstemmen	  

• portfolio's	  voor	  kinderen	  

• inrichting	  en	  taken	  IB	  

• iedereen	  BHV	  scholing	  geven	  

• coöperatief	  werken	  borgen	  

• toekomstvisie	  voor	  het	  gebouw	  

opstellen	  

• een	  groener	  schoolplein	  

	  
En	  we	  hebben	  nog	  meer	  plannen!	  U	  kunt	  alles	  

lezen	  in	  ons	  schoolplan	  wat	  u	  kunt	  vinden	  op	  
de	  site	  onder	  Links.	  
	  

Luizen	  
Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  in	  de	  eerste	  twee	  
weken	  alle	  klassen	  op	  luizen	  worden	  

gecontroleerd.	  Dat	  gebeurt	  in	  overleg	  met	  de	  
klassenouder.	  	  
Als	  er	  nog	  niet	  gecontroleerd	  is	  in	  de	  klas	  van	  
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uw	  kind,	  zou	  u	  dan	  samen	  willen	  overleggen	  
wie	  dat	  kan	  doen?	  Het	  is	  een	  uurtje	  werk	  en	  

heel	  belangrijk.	  Ons	  luizenprotocol	  kunt	  u	  
vinden	  op	  de	  website.	  Via	  deze	  
link	  https://10emeidoorn.nl/gezondheid-‐

veiligheid/#1548171747223-‐223820a2-‐d72a	  
	  
Brede	  School	  Annie	  MG	  Schmidt	  te	  logeren	  

Op	  woensdag	  4	  september	  hebben	  we	  een	  
spelletjesochtend	  gehad,	  georganiseerd	  door	  
de	  leerlingen.	  Alle	  kinderen	  van	  de	  Annie	  en	  

de	  Meidoorn	  waren	  in	  gemengde	  groepjes	  
ingedeeld	  en	  deden	  samen	  spelletjes.	  Het	  was	  
een	  mooie	  start	  om	  elkaar	  beter	  te	  leren	  

kennen.	  	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  

De	  klas	  schoonhouden	  
Kleuters	  leren	  op	  een	  Montessorischool	  ook	  

hoe	  ze	  hun	  klas	  schoon	  moeten	  houden.	  
Bijvoorbeeld	  door	  de	  kleedjes	  te	  kloppen!	  	  
	  

	  
	  

MR	  vergadering	  
De	  MR	  kwam	  op	  dinsdag	  3	  september	  voor	  
het	  eerst	  dit	  nieuwe	  schooljaar	  weer	  bij	  

elkaar.	  We	  stonden	  kort	  stil	  bij	  de	  
ouderenquête	  die	  voor	  de	  zomer	  is	  uitgezet.	  
Een	  samenvatting	  met	  de	  belangrijkste	  

bevindingen	  en	  conclusies	  is	  in	  deze	  
nieuwsbrief	  meegenomen.	  Madeleine	  nam	  
ons	  vervolgens	  mee	  in	  de	  laatste	  

ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  het	  
jaarplan,	  het	  verbouwingsplan	  en	  de	  formatie	  
en	  begroting.	  De	  MR	  is	  ook	  op	  zoek	  naar	  

versterking,	  mocht	  je	  interesse	  hebben,	  laat	  
het	  weten	  aan	  Hylke	  Niermeijer,	  
hniermeijer@gmail.com	  

	  


