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Belangrijke	  data	  
Maandag	  30	  september	  

!	  OB	  krijgt	  workshop	  Werelddans	  
Dinsdag	  1	  oktober	  
!	  inloopochtend	  

Woensdag	  2	  oktober	  
!	  studiedag	  –	  alle	  kinderen	  vrij	  
Donderdag	  3	  oktober	  

!	  opening	  Kinderboekenweek	  
Maandag	  21	  t/m	  vrijdag	  25	  oktober	  	  	  
!	  herfstvakantie	  

Maandag	  28	  oktober	  	  
!	  studiedag.	  
	  	  	  

KinderBoekenWeek	  
Van	  2	  t/m	  13	  oktober	  2019	  staan	  voertuigen	  
centraal	  tijdens	  de	  Kinderboekenweek:	  Reis	  

mee!	  	  
We	  besteden	  er	  op	  allerlei	  manieren	  aandacht	  
aan.	  De	  school	  wordt	  versierd	  –	  elke	  klas	  

maakt	  wat	  moois	  hiervoor.	  

• Op	  donderdag	  3	  oktober	  zingen	  alle	  

klassen	  om	  08.35	  met	  de	  deuren	  open	  
het	  officiële	  KBW	  lied	  

• Er	  wordt	  VEEL	  voorgelezen	  –	  door	  
leerlingen,	  leerkrachten,	  ouders	  en	  

grootouders	  

• Op	  8	  oktober	  komt	  kinderboekenschrijver	  

Frank	  Vester	  op	  bezoek	  in	  alle	  groepen	  

• Op	  9-‐10-‐11	  oktober	  kunt	  u	  aan	  het	  begin	  

en	  aan	  het	  einde	  van	  de	  schooldag	  de	  
bekroonde	  boeken	  kopen	  op	  school.	  De	  

Nieuwe	  Boekhandel	  is	  onze	  partner	  
hierbij.	  

• Op	  18	  oktober	  sluiten	  we	  de	  

KinderBoekenWeek	  af	  met	  een	  
Boekenbal	  en	  mogen	  alle	  kinderen	  

verkleed	  naar	  school	  komen.	  
	  	  

Vindt	  u	  het	  leuk	  om	  te	  helpen?	  Met	  voorlezen	  
bijvoorbeeld	  of	  met	  het	  verkopen	  van	  
boeken?	  Meldt	  u	  bij	  de	  leerkracht	  van	  uw	  

kind!	  

	  

	  
	  Nieuwe	  hesjes	  voor	  de	  TSA	  –	  wat	  meer	  op	  maat,	  

met	  ons	  logo	  en	  telefoonnummer	  –	  zodat	  ze	  ook	  
tijdens	  schoolreisjes	  gebruikt	  kunnen	  worden.	  

	  
Studiedag	  2	  oktober	  

Op	  woensdag	  2	  oktober	  gaan	  we	  met	  het	  
team	  op	  bezoek	  in	  Monster,	  bij	  Den	  Haag.	  Om	  
08.00	  uur	  worden	  we	  verwacht	  op	  de	  Eerste	  

Westlandse	  MontessoriSchool.	  Iedereen	  
wordt	  gekoppeld	  aan	  een	  collega	  daar	  en	  
loopt	  een	  paar	  uur	  mee.	  We	  krijgen	  een	  

algemene	  rondleiding	  en	  praten	  na	  met	  alle	  
collega’s	  uit	  Monster.	  Alle	  Meidoorn	  collega’s	  
hebben	  een	  kijkvraag	  voor	  zichzelf	  bedacht,	  

die	  verband	  houdt	  met	  ons	  schoolplan.	  Op	  die	  
manier	  halen	  we	  kennis	  en	  ideeën	  op	  die	  we	  
kunnen	  gebruiken	  om	  onze	  school	  nog	  

montessoriaanser	  te	  maken.	  
	  
TSA	  aanbieder	  in	  het	  zonnetje	  

We	  zetten	  de	  serie	  van	  vorig	  jaar	  voort	  waarbij	  
we	  u	  elke	  week	  voorstellen	  aan	  een	  docent	  
van	  de	  TSA.	  Deze	  week	  vertelt	  Deborah	  de	  

Liever	  wat	  haar	  motiveert.	  
	  
Welke	  activiteit(en)	  geef	  je?	  

Zingen	  
Wat	  doe	  je	  als	  je	  geen	  TSA	  geeft?	  
Koren	  (voor	  kinderen,	  volwassenen	  en	  

ouderen)	  dirigeren,	  zang-‐	  en	  muzieklessen	  
geven	  aan	  kinderen	  en	  volwassenen	  (op	  
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muziekscholen,	  basisscholen	  en	  op	  leslocatie	  
in	  Amsterdam	  en	  thuis	  in	  IJmuiden),	  zingen,	  

leidsters	  coachen	  om	  muzieklessen	  te	  geven.	  
En	  mijn	  hobby	  is	  hobo	  spelen	  in	  een	  orkest.	  
Wat	  vind	  je	  het	  leukste	  aan	  de	  TSA?	  

Om	  kinderen	  enthousiast	  te	  maken	  om	  samen	  
te	  zingen.	  En	  hartstikke	  leuk	  dat	  dit	  gewoon	  
onder	  schooltijd	  kan.	  Goed	  initiatief	  vind	  ik	  de	  

TSA!	  
Wat	  wil	  je	  verder	  nog	  vertellen	  
Ik	  heb	  2	  kinderen	  die	  trompet	  spelen	  en	  alle	  

twee	  studeren.	  De	  jongste	  is	  net	  ook	  op	  
kamers	  gegaan	  omdat	  ze	  in	  Middelburg	  
studeert.	  Mijn	  eigen	  bedrijfje	  heet	  Plons	  

Muziek!	  http://plons-‐muziek-‐
amsterdam.simplesite.com/	  
	  

	  
	  
Sport-‐	  en	  funtour	  in	  de	  herfstvakantie	  

Maandag	  21	  oktober	  tot	  en	  met	  donderdag	  24	  
oktober	  staat	  de	  Blauw-‐Withal	  weer	  in	  	  het	  
teken	  van	  sport,	  spel	  en	  fun	  activiteiten.	  Voor	  

iedereen	  van	  4-‐15	  jaar	  is	  er	  onder	  andere:	  
voetbaltoernooi	  voor	  tieners	  (jongens	  en	  
meiden),	  hit	  de	  mol,	  rodelbaan,	  trampolines,	  

sportclinics	  zoals	  dans,	  judo,	  turnen,	  basketbal	  
etc.	  U	  vindt	  de	  Blauw-‐Withal	  op	  de	  Joos	  
Banckersweg	  18	  A.	  Op	  maandag,	  dinsdag	  en	  

woensdag	  duurt	  de	  sport	  en	  funtour	  van	  
13.00-‐17.00	  uur.	  Op	  donderdag	  van	  13.00-‐
16.00	  uur.	  	  
	  

	  
	  
Leerlingenraad	  
Vanaf	  vandaag	  hangen	  er	  overal	  posters	  in	  de	  

school,	  gemaakt	  door	  de	  leerlingenraad	  van	  
vorig	  jaar.	  Iedereen	  uit	  groep	  5-‐8	  kan	  een	  
sollicitatiebrief	  schrijven	  voor	  een	  plek	  in	  de	  

leerlingenraad.	  De	  oude	  leerlingenraad	  leest	  
alle	  brieven	  en	  kiest	  de	  nieuwe	  kandidaten.	  Bij	  
gelijke	  geschiktheid	  nodigen	  ze	  de	  kinderen	  uit	  

voor	  een	  interview.	  	  
	  

	  
Wolvenroedel	  in	  de	  MB	  gang	  

	  


