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Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  17	  september	  	  

!	  algemene	  ouderavond	  om	  20.00	  uur	  
Woensdag	  18	  september	  
!	  sportdag	  TB	  en	  BB	  

Vrijdag	  20	  september	  
!	  EHBO	  doe	  je	  zo	  voor	  TB1	  
	  

Ouderavond	  17	  september	  
Op	  dinsdag	  17	  september	  van	  20.00-‐21.15	  uur	  
organiseren	  we	  een	  algemene	  ouderavond.	  

Zowel	  van	  ouders	  als	  van	  leerkrachten	  kregen	  
we	  deze	  vraag	  en	  daarom	  hebben	  we	  deze	  
ouderavond	  in	  ere	  hersteld.	  Vanaf	  19.45	  is	  de	  

school	  open	  en	  is	  er	  koffie	  en	  thee.	  
We	  beginnen	  om	  20.00	  uur	  in	  de	  gymzaal	  met	  
een	  algemeen	  gedeelte	  van	  15	  minuten.	  Dan	  

kunt	  u	  de	  vakleerkrachten	  (gym	  en	  bevo)	  
ontmoeten	  en	  de	  onderwijsassistentes.	  Ook	  
de	  OR	  en	  de	  MR	  stellen	  zich	  even	  voor.	  

Daarna	  gaat	  u	  naar	  de	  klas	  van	  uw	  kind.	  De	  
leerkracht	  vertelt	  daar	  over	  de	  leerstof	  en	  de	  

plannen	  voor	  dit	  schooljaar	  en	  de	  activiteiten	  
en	  wat	  u	  verder	  kunt	  verwachten.	  U	  hoort	  ook	  
waarbij	  we	  graag	  van	  uw	  hulp	  gebruik	  maken.	  

Wij	  vinden	  het	  belangrijk	  dat	  u	  als	  ouders	  
elkaar	  leert	  kennen	  en	  goed	  weet	  wat	  er	  op	  
het	  programma	  staat.	  	  

Als	  u	  meerdere	  kinderen	  heeft	  dan	  moet	  u	  
helaas	  uw	  aandacht	  verdelen	  over	  meerdere	  
groepen,	  misschien	  de	  groep	  van	  het	  oudste	  

kind	  eerst	  zodat	  u	  weet	  wat	  er	  op	  het	  
programma	  staat.	  Maar	  dat	  is	  natuurlijk	  aan	  u.	  
We	  hopen	  dat	  u	  in	  grote	  getale	  komt!	  

	  
Ouderapp	  SchoolPraat	  
Op	  school	  gebruiken	  wij	  de	  app	  SchoolPraat	  

om	  in	  een	  afgeschermde	  omgeving	  te	  delen	  
met	  ouders	  wat	  er	  dagelijks	  in	  de	  klas	  gebeurt.	  
U	  kunt	  de	  app	  downloaden	  in	  de	  App	  Store	  of	  

in	  de	  Google	  Play	  store	  
	  

Download	  link	  voor	  Android:	  
https://play.google.com/store/apps/details?id

=com.frisbee.schoolpraatmeidoorn	  
	  	  
Download	  link	  voor	  iOS:	  

https://itunes.apple.com/nl/app/schoolpraat/
id702843284?mt=8	  
	  	  

Kies	  bij	  de	  iOS	  app	  voor:	  Vind	  de	  vijf	  
dichtstbijzijnde	  scholen.	  	  De	  Meidoorn	  staat	  
dan	  bovenaan.	  	  

Kies	  daarna	  bij	  Icoon	  instellen	  voor	  Ja.	  
Via	  Instellingen	  (tandwiel	  icoontje)	  kunt	  u	  de	  
klas	  kiezen	  en	  zich	  aanmelden.	  

Het	  wachtwoord	  krijgt	  u	  per	  mail	  opgestuurd	  
of	  u	  kunt	  het	  aan	  de	  leerkracht	  vragen.	  
Lukt	  het	  niet?	  Schiet	  Madeleine	  dan	  even	  aan	  

in	  de	  hal	  of	  mail	  haar.	  
	  
	  

	  
opwarmen	  voor	  de	  sportdag	  

	  
Jeugdfonds	  Sport	  Amsterdam	  

Het	  JFSA	  vergoedt	  voor	  kinderen	  en	  jongeren	  
van	  2	  t/m	  17	  jaar	  uit	  gezinnen	  waar	  weinig	  
geld	  is	  de	  contributie	  van	  een	  sportclub,	  

zwemclub	  en/of	  kleding.	  Een	  aanvraag	  voor	  
een	  vergoeding	  wordt	  door	  ouders	  bij	  één	  van	  
de	  zogenoemde	  intermediairs	  in	  Amsterdam	  

ingediend	  en	  rechtstreeks	  uitbetaald	  aan	  een	  
sportvereniging.	  Intermediairs	  zijn	  vanuit	  hun	  
werk	  betrokken	  bij	  de	  zorg	  en	  ontwikkeling	  
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van	  een	  kind,	  zoals	  een	  leraar,	  
schuldhulpverlener,	  buurtsportcoach,	  

maatschappelijk	  werker	  of	  een	  huisarts.	  Bij	  
ons	  op	  school	  doet	  bijvoorbeeld	  onze	  OKA	  
Roos	  Beereboom	  de	  aanvragen	  voor	  u	  -‐	  zij	  is	  

elke	  dinsdagochtend	  op	  school.	  
	  
Nieuw	  is	  dat	  ouders	  in	  2019	  zelf	  online	  een	  

aanvraag	  kunnen	  indienen	  via:	  
www.stichtingsina.nl.	  Voor	  meer	  informatie	  
bel	  06-‐20074161	  of	  kijk	  op	  de	  website:	  	  

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/
amsterdam-‐sport/	  	  
	  

Ook	  voor	  muziek-‐	  of	  dansles	  is	  er	  een	  fonds	  
wat	  lessen	  bekostigt!	  
	  

EHBO	  doe	  je	  zo	  
Van	  11	  t/m	  20	  september	  krijgt	  de	  TB	  EHBO	  
lessen.	  Het	  Rode	  Kruis	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  

iedereen	  kennis	  heeft	  van	  het	  geven	  van	  
EHBO,	  zodat	  zij	  weten	  hoe	  ze	  moeten	  

handelen	  in	  een	  noodsituatie	  én	  dit	  ook	  
daadwerkelijk	  durven.	  Daarom	  hebben	  zij	  voor	  
jonge	  kinderen	  landelijk	  een	  EHBO-‐

programma	  opgezet.	  Zo	  kunnen	  ook	  zij	  al	  op	  
jonge	  leeftijd	  hiermee	  in	  aanraking	  komen	  en	  
spelenderwijs	  leren	  over	  EHBO.	  En	  na	  afloop	  

krijgen	  de	  kinderen	  een	  mooi	  certificaat!	  
	  

	  
	  
	  

Rembrandtparkfestival	  
Op	  zondag	  29	  september	  vindt	  voor	  de	  14de	  

keer	  het	  Rembrandtparkfestival	  plaats.	  Dit	  
buurtfestival	  met	  live	  muziek,	  vlooienmarkt,	  
poëzie,	  theater,	  wereldkeuken,	  makersmarkt,	  

drankjes,	  hapjes,	  vlooienmarkt,	  
kinderactiviteiten	  en	  nog	  veel	  meer,	  is	  gratis	  
toegankelijk.	  Het	  thema	  is	  dit	  jaar	  de	  vlinder.	  

Wil	  je	  zelf	  wat	  doen	  of	  verkopen,	  heb	  je	  wat	  te	  
vertellen	  of	  te	  showen,	  meedoen	  kan!	  	  
Meld	  je	  nu	  aan	  via	  de	  website:	  

www.rembrandtparkfestival.amsterdam	  of	  
stuur	  een	  mailtje	  naar	  
info@rembrandtparkfestival.amsterdam	  

	  
	  
	  

	  


