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Belangrijke	  data	  
Maandag	  14	  oktober	  

!	  start	  10-‐minutengesprekken	  
!	  werelddansles	  voor	  de	  kleuters	  
Donderdag	  17	  oktober	  

!	  inloopochtend	  
	  	  
Week	  van	  21	  oktober	  

!	  herfstvakantie	  
Maandag	  28	  oktober	  
!	  studiedag	  –	  alle	  kinderen	  vrij.	  

	  	  
MR	  verslag	  
Op	  dinsdag	  8	  oktober	  kwam	  de	  MR	  weer	  bij	  

elkaar.	  Inmiddels	  heeft	  Marloes	  ons	  versterkt	  
vanuit	  het	  team,	  we	  zijn	  nog	  op	  zoek	  naar	  
versterking	  vanuit	  de	  ouders.	  

Geïnteresseerden	  kunnen	  zich	  melden	  bij	  
Hylke	  Niermeijer	  (hniermeijer@gmail.com).	  
	  	  

Madeleine	  nam	  ons	  mee	  in	  alle	  
ontwikkelingen	  rondom	  het	  Groene	  

schoolplein.	  Hierover	  voert	  de	  school	  nu	  
gesprekken	  met	  partijen	  die	  de	  Meidoorn	  
kunnen	  gaan	  helpen	  met	  het	  realiseren	  van	  de	  

plannen.	  Ook	  stonden	  we	  stil	  bij	  de	  begroting	  
en	  het	  jaarplan.	  In	  een	  volgende	  MR	  zullen	  we	  
dit	  weer	  bespreken	  en	  dan	  ook	  met	  een	  eerste	  

beeld	  van	  de	  demografische	  ontwikkelingen	  in	  
de	  buurt.	  Tenslotte	  bespraken	  we	  de	  MR	  
enquête	  die	  we	  vorig	  schooljaar	  hebben	  

uitgezet	  onder	  alle	  ouders.	  Een	  samenvatting	  
van	  de	  resultaten	  zijn	  te	  vinden	  via	  deze	  link.	  
We	  hebben	  er	  een	  aantal	  hoofdthema’s	  

uitgehaald	  waaronder	  verkeersveiligheid,	  
hygiëne,	  communicatie,	  pesten,	  
neurodiversiteit	  en	  het	  gebouw.	  Een	  aantal	  

punten	  worden	  door	  het	  team	  opgepakt	  en	  op	  
een	  aantal	  punten	  zal	  de	  MR	  initiatief	  nemen.	  
	  	  

Leerlingenraad	  
De	  leerlingenraad	  is	  druk	  bezig	  de	  
sollicitatiebrieven	  te	  lezen	  voor	  de	  nieuwe	  

leerlingenraad.	  Ze	  hebben	  veel	  goed	  
gemotiveerde	  brieven	  ontvangen,	  dus	  de	  

keuze	  wordt	  moeilijk!	  	  
	  

	  
	  	  

Gevonden	  voorwerpen	  
In	  de	  herfstvakantie	  worden	  de	  spullen	  uit	  de	  
bak	  met	  gevonden	  voorwerpen	  weer	  

meegegeven	  aan	  een	  goed	  doel.	  Bent	  u	  iets	  
kwijt?	  Vergeet	  dan	  niet	  voor	  18	  oktober	  een	  
kijkje	  te	  nemen.	  Daarna	  zijn	  alle	  spullen	  weg.	  

	  	  
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	  Karin	  Dieters	  
wat	  haar	  motiveert.	  

	  
Welke	  activiteit(en)	  geef	  je?	  
Moderne	  dans	  en	  Tricks	  

Wat	  doe	  je	  als	  je	  geen	  TSA	  geeft?	  
Zang,	  dans	  en	  choreografie	  is	  waar	  het	  in	  mijn	  
leven	  om	  draait.	  Daarvoor	  geef	  ik	  met	  veel	  

plezier,	  passie,	  aandacht	  en	  liefde	  privé-‐	  en	  
groepslessen.	  Maar	  heel	  graag	  sta	  ik	  óók	  op	  
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het	  podium	  als	  zangeres	  en	  choreografeer	  ik	  
stukken.	  Ik	  heb	  mijn	  eigen	  dans-‐	  en	  

zangschool	  en	  je	  vindt	  me	  op	  
www.karindans.nl.	  Ook	  zing	  ik	  in	  een	  duo	  
TwoPlay;	  www.twoplay.nl	  wanneer	  je	  op	  zoek	  

bent	  naar	  leuke	  achtergrondmuziek	  voor	  je	  
feestje	  komen	  we	  graag!	  
Wat	  vind	  je	  het	  leukste	  aan	  de	  TSA?	  

Het	  leukst	  vind	  ik	  dat	  kinderen	  door	  TSA	  in	  
aanraking	  komen	  met	  verschillende	  disciplines	  
en	  werkvormen	  waarin	  ze	  nieuwe	  ervaringen	  

opdoen	  waar	  ze	  hun	  hele	  leven	  wat	  aan	  
hebben.	  Kinderen	  kunnen	  zo	  hun	  interesses	  
en	  talenten	  ontdekken	  op	  een	  ontspannen	  en	  

laagdrempelige	  manier.	  Talenten	  die	  in	  een	  
reguliere	  basisschoolles	  niet	  aan	  bod	  komen,	  
komen	  boven	  drijven	  tijdens	  TSA!	  

Wat	  wil	  je	  verder	  nog	  vertellen	  
Bij	  onze	  les	  Moderne	  dans	  en	  Tricks	  gaan	  de	  
kinderen	  vooral	  zelf	  aan	  de	  slag	  met	  creatieve	  

dansopdrachten.	  Het	  is	  heel	  leuk	  om	  te	  zien	  
hoe	  creatief	  de	  kinderen	  zijn	  en	  zelf	  de	  leukste	  

dansbewegingen	  verzinnen.	  Ieder	  blok	  sluiten	  
we	  af	  met	  een	  presentatie	  waar	  veel	  ouders	  
naar	  komen	  kijken.	  Ik	  ben	  dan	  ook	  altijd	  heel	  

trots	  op	  alle	  jongens	  en	  meiden	  die	  zich	  zo	  
hebben	  ingezet	  en	  zichzelf	  vol	  overgave	  
presenteren	  met	  hun	  eigen	  gemaakte	  stukken	  

	  

	  

Lood	  op	  het	  schoolplein	  
De	  bodem	  in	  Amsterdam	  is	  een	  stuk	  schoner	  

dan	  vroeger.	  Maar	  toch	  is	  de	  grond	  nog	  niet	  
overal	  schoon,	  vooral	  niet	  in	  de	  oudere	  delen	  
van	  de	  stad.	  Een	  van	  de	  stoffen	  die	  in	  de	  

Amsterdamse	  bodem	  voorkomt	  is	  lood.	  Als	  
kinderen	  vaak	  en	  veel	  op	  onbedekte	  bodem	  
spelen	  kunnen	  zij	  lood	  binnenkrijgen.	  Lood	  

kan	  dan	  negatieve	  effecten	  hebben	  op	  de	  
gezondheid.	  Dit	  is	  vooral	  het	  geval	  bij	  jonge	  
kinderen	  tot	  6	  jaar.	  

Bij	  ons	  op	  het	  schoolplein	  is	  onderzoek	  gedaan	  
naar	  het	  loodgehalte	  op	  de	  stukken	  die	  niet	  
met	  tegels	  bedekt	  zijn.	  Op	  1	  stuk	  is	  lichte	  

vervuiling	  aangetroffen.	  Aanbevolen	  werd	  om	  
een	  schone	  laag	  grond	  aan	  te	  brengen	  op	  
plekken	  waar	  kinderen	  spelen.	  Wij	  hebben	  op	  

alle	  plekken	  waar	  geen	  tegels	  lagen	  een	  
schone	  laag	  zand	  laten	  aanbrengen.	  
Mocht	  u	  meer	  informatie	  willen	  dan	  kunt	  via	  

deze	  link	  een	  folder	  van	  de	  gemeente	  lezen.	  
Het	  rapport	  van	  het	  indicatieve	  onderzoek	  

door	  de	  gemeente	  kunt	  u	  opvragen	  bij	  
Madeleine.	  
	  	  

Kunstvol	  
Kunstvol	  is	  dé	  kaart	  van	  Amsterdam	  waarop	  je	  
alle	  creatieve	  lessen	  voor	  kinderen	  van	  2	  tot	  

18	  jaar	  in	  Amsterdam	  vindt.	  Kan	  mijn	  kind	  bij	  
ons	  in	  de	  buurt	  dansles	  volgen?	  Waar	  kan	  ik	  
naar	  muziekles?	  Wij	  krijgen	  deze	  vragen	  vaak	  

te	  horen.	  
Kunstvol	  laat	  zien	  hoe	  groot	  het	  aanbod	  is.	  En	  
waar	  kinderen	  van	  2	  tot	  en	  18	  jaar	  

cultuurlessen	  kunnen	  volgen.	  Er	  staan	  al	  bijna	  
200	  culturele	  aanbieders	  op	  de	  kaart!	  Typ	  de	  
postcode,	  straatnaam	  of	  lessoort	  in	  en	  vind	  de	  

leukste	  lessen	  in	  de	  buurt:	  
http://www.kunstvol.nl	  
	  

Stadspasregeling	  vrijwillige	  ouderbijdrage	  
Heeft	  uw	  kind	  een	  Stadspas?	  Dan	  kunt	  u	  
daarmee	  vanaf	  dit	  schooljaar	  uw	  vrijwillige	  
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ouderbijdrage	  voldoen.	  U	  kunt	  de	  Stadspas	  
van	  uw	  kind	  laten	  scannen	  bij	  Dieke.	  Zij	  scant	  

de	  passen,	  waarna	  de	  gemeente	  het	  bedrag	  
voor	  de	  ouderbijdrage,	  inclusief	  het	  
schoolreisje,	  op	  de	  rekening	  van	  de	  school	  

stort.	  Wanneer	  de	  Stadspas	  gescand	  is,	  wordt	  
genoteerd	  dat	  u	  de	  vrijwillige	  ouderbijdrage	  
en	  het	  schoolreisje	  volledig	  heeft	  voldaan.	  

Deze	  regeling	  is	  bedoeld	  om	  scholen	  te	  
ontlasten.	  Twijfelt	  u	  of	  uw	  kind	  recht	  heeft	  op	  
een	  Stadspas?	  Kijk	  dan	  op	  

http://www.amsterdam.nl/pakjekans	  of	  bel	  
met	  de	  gemeente	  op	  telefoonnummer	  14020.	  
	  


