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Belangrijke	  data	  

Maandag	  18	  november	  
	  !	  OuderKind	  Adviseur	  (OKA)	  Roos	  
Beereboom	  aanwezig	  ipv	  dinsdag	  
Woensdag	  20	  november	  
	  !	  inloopochtend	  &	  dansles	  v	  Aslan	  voor	  
de	  MB	  
Donderdag	  21	  november	  
	  !leerlingenraad	  vergadering	  
!MB2	  naar	  de	  slatuinen	  
!	  MR	  vergadering	  
Donderdag	  28	  november	  
!BB	  naar	  IDFA	  
	  
Vertrek	  Pamela	  
Onze	  OB	  collega	  Pamela	  Pronk	  gaat	  ons	  helaas	  
verlaten.	  Pamela	  is	  benaderd	  door	  een	  

Montessorischool	  in	  Almere	  met	  de	  vraag	  of	  
ze	  interesse	  had	  om	  daar	  te	  komen	  werken.	  

En	  ze	  heeft	  dat	  aanbod	  geaccepteerd.	  Heerlijk	  
voor	  haar,	  dichtbij	  huis,	  op	  een	  groeiende	  
school,	  waar	  binnenkort	  ook	  haar	  eigen	  kind	  

naar	  toe	  zal	  gaan.	  En	  natuurlijk	  heel	  erg	  
jammer	  voor	  De	  Meidoorn!	  Voor	  de	  kinderen	  
en	  ouders	  die	  een	  geweldige	  juf	  zullen	  moeten	  

missen,	  en	  voor	  ons	  als	  team	  die	  een	  collega	  
kwijt	  raken.	  Pamela	  is	  een	  kundig	  en	  prettig	  
teamlid,	  met	  enorm	  veel	  Montessori	  kennis	  en	  

met	  een	  paar	  andere	  collega’s	  samen	  ook	  het	  
geheugen	  van	  de	  school.	  We	  hebben	  veel	  
meegemaakt	  met	  elkaar	  en	  gaan	  haar	  humor	  

en	  warmte	  enorm	  missen.	  
	  	  
Afhankelijk	  van	  hoe	  snel	  het	  ons	  lukt	  om	  een	  

vervanger	  voor	  Pamela	  te	  vinden,	  gaat	  zij	  per	  
1	  januari	  of	  per	  1	  februari	  weg.	  U	  begrijpt	  dat	  
het	  niet	  makkelijk	  is	  in	  deze	  tijden	  om	  een	  

vertrek	  op	  een	  goede	  manier	  op	  te	  vangen,	  
maar	  we	  gaan	  ons	  best	  doen.	  En	  mocht	  u	  nog	  
een	  leerkracht	  in	  uw	  vriendenkring	  hebben,	  

vertel	  dan	  vooral	  over	  de	  leuke	  klas	  en	  de	  
geweldige	  school	  die	  De	  Meidoorn	  is	  ;-‐)	  Ik	  zal	  

de	  advertentie	  later	  deze	  week	  met	  u	  delen,	  
zodat	  we	  hopelijk	  ook	  van	  uw	  netwerk	  gebruik	  

kunnen	  maken.	  
Uiteindelijk	  hebben	  we	  vlak	  voor	  de	  
zomervakantie	  via	  ouders	  onze	  nieuwe	  collega	  

aangenomen,	  dus	  wie	  weet!	  
	  
Even	  voorstellen	  	  

Hoi!	  Ik	  ben	  Iris,	  21	  jaar	  en	  kom	  uit	  de	  Goorn.	  Ik	  
studeer	  Toegepaste	  Psychologie	  aan	  de	  
Hogeschool	  van	  Amsterdam.	  Tot	  het	  einde	  van	  

het	  schooljaar	  mag	  ik	  stagelopen	  bij	  Tessa	  
Koesen.	  Mijn	  werkdagen	  zijn	  maandag,	  
dinsdag,	  woensdag	  en	  vrijdag.	  

In	  overleg	  met	  de	  leerkrachten	  ga	  ik	  met	  uw	  
kind	  in	  gesprek	  die	  bijvoorbeeld	  niet	  zo	  lekker	  
in	  zijn/haar	  vel	  zit,	  last	  heeft	  van	  faalangst	  of	  

het	  fijn	  vindt	  om	  extra	  persoonlijke	  aandacht	  
te	  krijgen.	  Het	  doel	  hiervan	  is	  om	  uw	  kind	  
verder	  te	  laten	  ontwikkelen	  op	  persoonlijk	  

vlak	  en	  het	  beste	  in	  hem/haar	  naar	  boven	  te	  
halen.	  Als	  u	  nu	  al	  denkt,	  dit	  is	  wat	  voor	  mijn	  

kind,	  laat	  het	  gerust	  weten	  aan	  de	  leerkracht.	  
In	  overleg	  met	  u	  kunnen	  we	  kijken	  wat	  ik	  voor	  
uw	  kind	  kan	  betekenen.	  Ik	  heb	  veel	  zin	  om	  

deze	  uitdaging	  aan	  te	  gaan	  en	  iets	  te	  kunnen	  
betekenen	  voor	  het	  welzijn	  van	  uw	  kind!	  
	  

	  
	  
TSA	  

Dieke	  en	  Iris	  en	  Bureau	  Stomp	  zijn	  druk	  bezig	  
de	  inschrijvingen	  voor	  het	  tweede	  TSA	  blok	  te	  
verwerken.	  Daarna	  gaat	  de	  indeling	  naar	  de	  
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leerkrachten	  die	  kijken	  of	  de	  indeling	  qua	  
kinderen	  goed	  is	  en	  dan	  wordt	  u	  

geïnformeerd.	  Vervolgens	  worden	  de	  nieuwe	  
lijsten	  voor	  de	  aanbieders	  en	  de	  klassen	  en	  de	  
nieuwe	  bordjes	  voor	  de	  kinderen	  gemaakt.	  

Binnenkort	  ontvangt	  u	  de	  eerste	  TSA	  
nieuwsbrief,	  met	  daarin	  allerlei	  
wetenswaardigheden	  speciaal	  over	  de	  TSA.	  

Mocht	  u	  vragen	  of	  suggesties	  hebben,	  dan	  
kunt	  u	  mij	  altijd	  aanspreken	  of	  mailen.	  
	  	  

Glazen	  potjes	  gezocht	  
OB1	  wil	  heel	  graag	  veel	  lege	  glazen	  potjes	  
hebben	  voor	  de	  Kerstafette	  knutselochtend	  

op	  11	  december	  –	  spaart	  u	  mee?	  Inleveren	  bij	  
OB1	  of	  bij	  Rob.	  Dank!	  
	  	  

Basketbaltoernooi	  
Van	  onze	  school	  hebben	  twee	  teams	  
meegedaan	  aan	  het	  basketbaltoernooi	  voor	  

basisscholen	  afgelopen	  woensdag.	  In	  aanloop	  
daar	  naar	  toe	  hebben	  alle	  TB	  en	  BB	  groepen	  

basketballes	  van	  een	  professionele	  
basketbalinstructeur	  gehad	  tijdens	  hun	  
gymuren.	  Het	  ene	  team	  heeft	  de	  fairplay	  prijs	  

gewonnen	  (ze	  speelden	  tegen	  tegenstanders	  
die	  twee	  keer	  zo	  groot	  waren	  en	  bleven	  
sportief	  spelen)	  en	  een	  andere	  leerling	  was	  

het	  Meisjes	  Talent	  van	  het	  toernooi!	  Daar	  
worden	  we	  blij	  van	  als	  medeleerlingen	  en	  
team.	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  


