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Belangrijke	  data	  
Maandag	  21	  t/m	  vrijdag	  25	  oktober	  	  

!	  herfstvakantie	  
Maandag	  28	  oktober	  	  
!	  studiedag	  –	  alle	  kinderen	  vrij	  

Dinsdag	  29	  oktober	  	  
!	  theatervoorstelling	  voor	  de	  OB	  thema	  
KinderBoekenWeek	  

Vrijdag	  1	  november	  
!	  inloopochtend	  
	  	  

De	  Vrijwillige	  Ouderbijdrage	  
	  Met	  de	  Ouderbijdrage	  worden	  allerlei	  leuke	  
extra's	  op	  school	  georganiseerd	  en	  betaald.	  

Denk	  aan	  het	  Sinterklaasfeest,	  de	  
Montessoridag	  en	  het	  bezoek	  aan	  Artis.	  
Om	  al	  deze	  leuke	  activiteiten	  te	  bekostigen	  is	  

uw	  bijdrage	  hard	  nodig!	  
School	  en	  Ouderraad	  willen	  graag	  van	  elke	  
ouder	  die	  het	  kan	  betalen	  de	  €	  25,-‐	  voor	  het	  

schoolreisje	  ontvangen.	  Het	  andere	  deel	  blijft	  
vrijwillig.	  Voor	  alle	  duidelijkheid:	  elk	  kind	  gaat	  

mee	  op	  schoolreisje.	  
De	  volgende	  kosten	  zitten	  niet	  in	  de	  Vrijwillige	  
Ouderbijdrage:	  vervoer	  naar	  Artis	  of	  museum,	  

de	  TSA	  (Tussenschoolse	  Opvang),	  het	  
cadeautje	  voor	  de	  Sinterklaassurprise	  in	  de	  TB	  
en	  BB	  en	  de	  bijdrage	  voor	  het	  schoolkamp	  in	  	  

groep	  8	  (	  €	  100,-‐:	  deze	  wordt	  rechtstreeks	  aan	  
school	  betaald).	  
	  	  

De	  Vrijwillige	  Ouderbijdrage	  is	  dit	  schooljaar:	  
€	  56,50	  voor	  de	  groepen	  1	  tm	  7	  
€	  46,50	  voor	  groep	  8	  

€	  36,50	  voor	  leerlingen	  die	  na	  1	  januari	  2020	  
starten	  
	  

Stadspas,	  cash	  betalen,	  per	  pin	  of	  in	  delen	  
betalen	  
Als	  u	  een	  Stadspas	  heeft	  betaalt	  de	  gemeente	  

Amsterdam	  de	  ouderbijdrage.	  Om	  dit	  te	  
regelen	  kunt	  u	  bij	  Dieke	  de	  Stadspas	  van	  uw	  
kind	  laten	  scannen.	  De	  ouderraad	  ontvangt	  de	  

ouderbijdrage	  dan	  van	  de	  gemeente.	  Dit	  heeft	  
geen	  gevolgen	  voor	  de	  scholierenvergoeding.	  

Meer	  info	  via	  deze	  link.	  
	  
De	  ouderbijdrage	  kan	  bij	  Dieke	  of	  Madeleine	  

in	  cash	  en	  eventueel	  in	  delen	  worden	  betaald.	  
Een	  aantal	  keer	  per	  jaar	  zal	  de	  Ouderraad	  in	  
de	  hal	  klaar	  staan	  om	  via	  pin	  de	  Ouderbijdrage	  

te	  betalen.	  
	  	  
Gemiddeld	  wordt	  de	  Vrijwillige	  Ouderbijdrage	  
besteed	  aan:	  
	  

	   groep	  1	  tm	  7	   groep	  8	  
Schoolreisje	   €	  25,-‐	   	  
Sinterklaasfeest	   €	  6,-‐	   €	  6,-‐	  
Kerst	   €	  3,-‐	   €	  4,-‐	  
Koningsontbijt	   €	  3,-‐	   €	  3,-‐	  
Montessoridag	   €	  3,-‐	   €	  3,-‐	  
Artis	   €	  5,-‐	   €	  5,-‐	  
Diverse	  uitjes	   €	  4,50-‐	   €	  4,50	  
Meidoornfestival	   €	  2,-‐	   €	  2,-‐	  
Klassengeld	   €	  2,-‐	   €	  2,-‐	  
Overig	  (bv	  bankkosten,	  
systeem	  voor	  innen	  van	  
Ouderbijdrage)	  

€	  3,-‐	   	  €	  2,-‐	  

Daguitje	  groep	  8	   	   €	  15,-‐	  
	  
Betalen	  van	  de	  bijdrage	  via	  de	  bank	  
Eind	  oktober/begin	  november	  ontvangt	  u	  een	  

mail	  met	  daarin	  een	  betaallink.	  U	  kunt	  dan	  in	  
1	  x	  of	  in	  delen	  via	  de	  bank	  betalen.	  Gebruik	  
aub	  de	  link.	  Dit	  is	  handig	  voor	  de	  administratie	  

van	  de	  Ouderraad	  Als	  u	  toch	  apart	  wilt	  
overmaken	  kan	  dit	  naar	  
NL18INGB0005914368	  tnv	  Stichting	  

Ouderraad	  de	  Meidoorn.	  Vermeld	  dan	  aub	  
duidelijk	  de	  naam	  en	  klas	  van	  uw	  kind(eren).	  
Uiteraard	  is	  het	  mogelijk	  om	  MEER	  dan	  de	  

vrijwillige	  ouderbijdrage	  te	  betalen	  .	  Graag	  
zelfs!	  Op	  die	  manier	  kunnen	  er	  meer	  leuke	  (en	  
belangrijke)	  dingen	  worden	  gekocht	  of	  

georganiseerd.	  Bijvoorbeeld	  boeken	  voor	  de	  
schoolbibliotheek	  of	  muziekinstrumenten.	  
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Bij	  vragen	  kunt	  u	  mailen	  met	  

ouderraadmeidoorn@gmail.com.	  
Alvast	  hartelijk	  dank	  voor	  uw	  snelle	  betaling.	  
De	  Ouderraad:	  Kokkie	  Paul	  (moeder	  van	  

Charlie	  uit	  BB3),	  Susanne	  Kuiper	  (moeder	  van	  
Victor	  uit	  TB2	  en	  Doris	  uit	  MB1	  ),	  Hilde	  
Teunissen	  (moeder	  van	  Jette	  uit	  TB1)	  en	  

Wieke	  van	  der	  Heide	  (moeder	  van	  Boele	  uit	  
BB2	  en	  Lieve	  uit	  TB1),	  Elles	  de	  Bont,	  
penningmeester	  (moeder	  van	  Rein	  uit	  BB3	  en	  

Koen	  uit	  MB3)	  en	  Madeleine	  
	  	  
Mogelijk	  school	  dicht	  op	  6	  november	  

Op	  woensdag	  6	  november	  	  is	  er	  weer	  een	  
landelijke	  staking.	  De	  nood	  in	  het	  onderwijs	  
wordt	  steeds	  hoger.	  Ook	  wij	  op	  de	  Meidoorn	  

voelen	  dat.	  
Na	  de	  vakantie	  weten	  we	  zeker	  of	  de	  school	  
gesloten	  is	  op	  die	  dag.	  Dan	  ontvangt	  u	  daar	  

bericht	  over	  per	  email.	  Het	  leek	  ons	  handig	  u	  
nu	  al	  te	  informeren	  zodat	  u	  er	  rekening	  mee	  

kunt	  houden.	  
	  	  
Luizencontrole	  na	  de	  vakantie	  

Na	  elke	  vakantie	  worden	  alle	  hoofdjes	  op	  
luizen	  en	  neten	  gecontroleerd	  door	  ouders	  uit	  
de	  klas.	  We	  hebben	  afgesproken	  dat	  we	  niet	  

kammen	  maar	  grondig	  controleren.	  Kinderen	  
die	  luizen	  of	  neten	  hebben	  worden	  na	  	  2	  
weken	  nogmaals	  gecheckt.	  Fijn	  als	  u	  in	  uw	  

eigen	  klas	  kijkt	  wie	  er	  gaan	  controleren	  en	  
waar	  nodig	  helpt!	  
	  	  

Wormenhotel	  
Op	  ons	  schoolplein	  staat	  een	  gloednieuw	  
wormenhotel.	  Het	  is	  neergezet	  door	  Arjen	  en	  

Peter	  Jan	  van	  SchoolCompost	  die	  subsidie	  
hebben	  gekregen	  van	  West	  Begroot.	  Gisteren	  
is	  het	  officieel	  geopend	  door	  Lasse,	  Jana,	  Yuna	  

en	  Lucas	  en	  Peter	  Jan.	  Er	  waren	  veel	  leerlingen	  
en	  een	  paar	  ouders	  en	  iemand	  van	  het	  
stadsdeel	  aanwezig.	  Inmiddels	  hebben	  vier	  

ouders	  zich	  opgeworpen	  om	  het	  wormenhotel	  
te	  beheren	  samen	  met	  Rob.	  De	  kinderen	  

krijgen	  binnenkort	  lessen	  over	  hoe	  we	  ervoor	  
moeten	  zorgen.	  Het	  vergt	  weinig	  onderhoud	  
volgens	  de	  mannen	  van	  SchoolCompost.	  Het	  

enige	  wat	  mis	  kan	  gaan	  is	  dat	  er	  teveel	  
voedsel	  wordt	  ingegooid,	  dus	  we	  zijn	  ons	  aan	  
het	  bezinnen	  op	  een	  systeem!	  Tot	  die	  tijd:	  

even	  overleggen	  met	  Rob	  als	  je	  er	  wat	  in	  wilt	  
gooien	  
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Wervend	  filmpje	  
Om	  in	  de	  toekomst	  zo	  goed	  mogelijk	  op	  het	  

lerarentekort	  in	  te	  spelen	  wordt	  er	  na	  de	  
vakantie	  op	  dinsdag	  29	  oktober	  een	  wervend	  
filmpje	  opgenomen	  op	  school.	  Er	  worden	  dan	  

sfeerbeelden	  gemaakt	  waarbij	  kinderen	  niet	  
specifiek	  in	  beeld	  worden	  gebracht.	  
	  

Herfst	  op	  school	  

	  
	  

	  
	  

	  

Herfstverhaal	  Nasserdine	  MB3	  
	  

 
	  	  	  
Herfstvakantie	  in	  de	  Krakeling	  
Ga	  mee	  op	  reis	  in	  een	  ruimteschip,	  dans	  met	  
Boef,	  ontmoet	  Meneertje	  Meer	  of	  speel	  

verstoppertje	  in	  Pak'm.	  	  Ben	  je	  wel	  eens	  bang	  
om	  bang	  te	  zijn	  en	  ...	  wie	  is	  toch	  die	  
Heelalbeuker?	  

Tijdens	  de	  herfstvakantie	  presenteert	  Theater	  
De	  Krakeling	  de	  leukste	  theatervoorstellingen	  
voor	  de	  hele	  familie.	  Van	  zaterdag	  19	  t/m	  

zondag	  27	  oktober	  kun	  je	  dagelijks	  genieten	  
van	  bijzondere	  verhalen,	  dans,	  theater	  en	  
muziek.	  Kies	  hier	  jouw	  favoriet	  en	  kom	  langs!	  

	  


