
	  
	  
Nieuwsbrief	  nr	  3	  2019-‐2020	  	  

Belangrijke	  data	  
maandag	  23	  september	  

!	  start	  Week	  tegen	  het	  pesten	  
!	  werelddans	  voor	  kleuters	  
!	  inloopochtend	  

woensdag	  2	  oktober	  	  
!	  studiedag	  -‐	  alle	  kinderen	  vrij	  
	  

positieve	  reacties	  op	  Ouderavond	  17	  
september	  
Afgelopen	  dinsdag	  was	  de	  algemene	  

ouderavond.	  De	  komst	  was	  groot,	  en	  de	  
reacties	  waren	  heel	  positief.	  De	  OuderRaad	  en	  
de	  MedezeggenschapsRaad	  hebben	  zich	  

voorgesteld	  plus	  de	  leerkrachten	  die	  geen	  
groep	  hebben	  maar	  wel	  met	  jullie	  kinderen	  
werken:	  Hester,	  de	  leerkracht	  beeldende	  

vorming,	  Malou	  en	  Odetta,	  
onderwijsassistentes,	  Cor	  de	  gymleerkracht	  en	  
Tessa	  de	  Intern	  begeleider	  (IB).	  

Als	  jullie	  nog	  tips	  of	  opmerkingen	  hebben	  voor	  
de	  ouderavond	  volgend	  jaar,	  dan	  hoort	  

Madeleine	  die	  graag.	  
	  
Wormenhotel	  -‐	  ouders	  gezocht	  

De	  uitslag	  van	  West	  Begroot	  is	  alweer	  een	  tijd	  
geleden,	  waarbij	  De	  Wormenhotels	  als	  één	  
van	  de	  blije	  winnaars	  uit	  de	  bus	  zijn	  gekomen.	  

Niet	  alle	  aangemelde	  scholen	  krijgen	  een	  
Wormenhotel	  (te	  weinig	  geld),	  maar	  De	  
Meidoorn	  gelukkig	  wel!	  De	  organisatoren	  

zijn	  druk	  in	  de	  weer	  met	  het	  bouwen	  van	  de	  
hotels,	  het	  maken	  van	  de	  lessen	  en	  alle	  
aanverwante	  zaken.	  

De	  opening	  van	  het	  Wormenhotel	  staat	  
gepland	  voor	  woensdag	  16	  oktober	  om	  12.15	  
uur	  op	  het	  schoolplein.	  Maar:	  we	  zoeken	  nog	  

4	  ouders	  uit	  de	  buurt	  die	  mede-‐beheerder	  
willen	  worden	  van	  het	  School-‐Wormenhotel.	  
Graag	  melden	  bij	  Madeleine.	  

	  
	  

Een	  wormenhotel	  is	  een	  kast	  op	  het	  plein	  
waar	  buurtbewoners	  hun	  groente,	  fruit-‐	  en	  

etensresten	  in	  composteren	  met	  behulp	  van	  
wormen.	  Dit	  levert	  niet	  alleen	  een	  
waardevolle	  bodemverbeteraar	  op,	  het	  maakt	  

de	  buurt	  leuker	  en	  gezelliger.	  
En	  u	  kunt	  ook	  dit	  jaar	  weer	  op	  de	  
Wormenhotels	  stemmen	  bij	  West	  Begroot	  -‐	  

zodat	  ook	  andere	  scholen	  een	  Wormenhotel	  
kunnen	  krijgen!	  
https://westbegroot.amsterdam.nl/plan/1040
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Gevonden	  voorwerpen	  
De	  bak	  met	  gevonden	  voorwerpen	  in	  de	  linker	  

gang	  op	  de	  begane	  grond	  puilt	  na	  4	  weken	  
alweer	  uit	  met	  leuke	  vesten,	  mooie	  jassen	  en	  

hippe	  drinkbekers.	  Bent	  u	  wat	  kwijt?	  U	  vindt	  
het	  in	  de	  gevonden	  voorwerpen	  bak!	  
	  

Weggeefkast	  
Kent	  u	  de	  weggeefkast	  nog?	  U	  kunt	  er	  alles	  uit	  
pakken	  als	  u	  het	  wilt	  hebben,	  en	  u	  kunt	  er	  ook	  

in	  zetten	  wat	  u	  thuis	  niet	  meer	  gebruikt.	  Fijn	  
als	  het	  heel,	  compleet	  en	  schoon	  is.	  
Er	  staan	  nu	  boeken	  in,	  maar	  ook	  speelgoed	  en	  

rolschaatsen.	  Sla	  uw	  slag!	  
	  
	  

	  


