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Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  26	  november	  

!	  informatieavond	  over	  het	  VO	  voor	  de	  ouders	  
van	  groep	  8	  
Donderdag	  28	  november	  

!	  Inloopochtend	  	  
!	  MB3	  naar	  de	  Slatuinen	  	  
!	  BB	  naar	  IDFA	  in	  Podium	  Mozaïek	  

	  	  
Pieten	  gezocht	  
Onze	  Sintcommissie	  zoekt	  nog	  twee	  

volwassen	  pieten.	  Bent	  u	  in	  voor	  een	  
feestelijke	  ochtend	  waarin	  u	  kinderen	  laat	  
stralen?	  Of	  kent	  u	  iemand	  die	  dat	  leuk	  vindt	  

en	  kan?	  Laat	  het	  dan	  weten	  aan:	  
Giselle	  (g.wassink@10emeidoorn.nl,	  	  
Hester	  (h.d.vries@10emeidoorn.nl)	  of	  	  

Odetta	  (o.otten@10emeidoorn.nl).	  	  
Dank	  voor	  het	  meedenken!	  
	  

Schoolorkest	  en	  -‐koor	  
Juf	  Nienke	  begeleidt	  in	  al	  haar	  enthousiasme	  

zowel	  het	  schoolorkest	  als	  het	  schoolkoor,	  we	  
zijn	  daar	  enorm	  blij	  mee.	  Het	  orkest	  geeft	  op	  
woensdag	  4	  december	  van	  12.45-‐13.00	  uur	  

een	  klein	  concertje.	  
Het	  koor	  zal	  u	  op	  5	  december	  ’s	  ochtends	  
welkom	  heten	  in	  de	  hal	  van	  school.	  Bijgaand	  

een	  foto	  van	  het	  orkest	  dat	  aan	  het	  oefenen	  
is.	  
	  	  

App	  voor	  gezond	  eten	  
To-‐Maatje	  is	  een	  app	  die	  de	  kennis	  van	  uw	  
kind	  over	  voeding	  wil	  vergroten.	  Deze	  kennis	  

is	  belangrijk	  voor	  de	  gezondheid	  en	  de	  
schoolprestaties	  van	  uw	  kind.	  Gezonde	  
kinderen	  zijn	  ook	  blije	  kinderen!	  

De	  Wageningen	  Universiteit	  is	  benieuwd	  wat	  
u	  van	  de	  app	  vindt.	  We	  horen	  graag	  wat	  uw	  
ideeën	  en	  ervaringen	  zijn,	  zodat	  we	  er	  samen	  

voor	  kunnen	  zorgen	  dat	  kinderen	  gelukkiger,	  
blijer	  en	  gezonder	  worden.	  Daarom	  mogen	  
jullie	  thuis	  de	  app	  gratis	  testen.	  Hierna	  willen	  

we	  met	  u	  graag	  een	  interview	  doen.	  Hierbij	  
zijn	  geen	  goede	  of	  foute	  antwoorden.	  Als	  dank	  

voor	  uw	  deelname	  krijgt	  u	  na	  afloop	  een	  
kleine	  verassing.	  
Wilt	  u	  meedoen,	  stuur	  dan	  zo	  snel	  mogelijk	  e-‐

mail	  naar	  tanja.derijke@wur.nl,	  bel	  of	  
whatsapp	  naar	  06-‐45945017.	  	  
	  

	  
Training	  voor	  kinderen	  van	  gescheiden	  
ouders	  
KIES	  biedt	  Kinderen	  In	  Een	  Scheiding	  de	  kans	  

om	  in	  een	  veilige	  omgeving	  te	  vertellen	  over	  
wat	  zij	  meemaken	  nu	  hun	  ouders	  uit	  elkaar	  
zijn.	  KIES	  helpt	  kinderen	  om	  te	  leren	  kiezen	  

voor	  henzelf,	  de	  scheiding	  is	  hen	  immers	  
overkomen.	  KIES	  geeft	  kinderen	  een	  eigen	  

ruimte	  en	  plek	  om	  in	  een	  veilige	  omgeving	  
samen	  met	  andere	  kinderen	  stil	  te	  staan	  bij	  
alles	  wat	  de	  scheiding	  met	  zich	  heeft	  

meegebracht	  en	  hetgeen	  ze	  misschien	  nog	  
steeds	  meemaken.	  KIES	  is	  geen	  therapie,	  het	  
is	  coaching	  van	  kinderen.	  Het	  maakt	  een	  kind	  

sterker.	  Vaak	  hebben	  kinderen	  vragen,	  zorgen	  
en	  wensen.	  Bij	  KIES	  kunnen	  kinderen	  
ongestoord	  praten	  en	  vertellen,	  zonder	  

rekening	  hoeven	  te	  houden	  met	  de	  gevoelens	  
van	  hun	  ouders.	  Het	  (h)erkennen	  van	  
gevoelens	  en	  soortgelijke	  ervaringen	  bij	  hun	  

groepsgenoten	  sterkt	  kinderen.	  	  
Kort	  of	  lang	  geleden	  uit	  elkaar?	  Dit	  maakt	  niet	  
uit,	  KIES	  is	  een	  laagdrempelige	  training	  voor	  

alle	  kinderen	  die	  een	  scheiding	  van	  hun	  
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ouders	  meegemaakt	  hebben,	  of	  op	  dit	  
moment	  meemaken.	  Na	  KIES	  hebben	  kinderen	  

geleerd	  hun	  gedachten	  te	  verwoorden.	  Ze	  
kunnen	  beter	  vertellen	  waar	  ze	  zich	  zorgen	  
over	  maken	  of	  hetgeen	  ze	  niet	  begrijpen.	  

Kinderen	  en	  ouders	  kunnen	  hierdoor	  werken	  
aan	  voor	  hen	  best	  haalbare	  mogelijkheden.	  
	  

Dinsdag	  7	  januari	  start	  de	  KIES	  training	  op	  De	  
Meidoorn.	  Aanvang	  15.15u-‐16.30u.	  Kinderen	  
van	  groep	  3	  t/m	  groep	  8	  kunnen	  deelnemen.	  

Het	  zijn	  7	  wekelijkse	  bijeenkomsten.	  Maximaal	  
8	  kinderen	  kunnen	  deelnemen	  aan	  KIES.	  
Inschrijven	  kan	  tot	  uiterlijk	  12	  december.	  Er	  

zijn	  geen	  kosten	  aan	  verbonden.	  U	  kunt	  uw	  
kind(eren)	  digitaal	  inschrijven	  op	  
kiesamsterdam.nl.	  Eveneens	  kunt	  u	  het	  

formulier	  opvragen	  bij	  onze	  Intern	  Begeleider	  
Tessa	  Koesen	  of	  bij	  de	  leerkracht	  van	  uw	  kind.	  
Voor	  inhoudelijke	  vragen	  kunt	  u	  zich	  richten	  

tot	  KIES-‐coach	  Saskia	  Klein	  
(mailto:info@kiesamsterdam.nl).	  Het	  

ondertekende	  deelnameformulier	  kunt	  u	  
mailen	  naar	  bovenstaand	  mailadres.	  Op	  de	  
website	  kiesamsterdam.nl	  is	  meer	  te	  lezen	  

over	  KIES.	  Ook	  is	  op	  de	  site	  een	  fragment	  van	  
Klokhuis	  te	  bekijken	  waar	  u	  een	  impressie	  
krijgt	  van	  KIES.	  

	  

	  
	  
School’s	  Cool	  
School's	  cool	  is	  een	  organisatie	  die	  via	  

mentoren	  kinderen	  uit	  groep	  7	  en	  8	  helpt	  bij	  
de	  overstap	  naar	  het	  VO.	  Deze	  vrijwilligers	  
komen	  thuis	  of	  op	  school	  om	  samen	  met	  uw	  

kind	  te	  kijken	  bij	  welke	  schoolse	  vaardigheid	  
hij	  of	  zij	  hulp	  bij	  wil	  krijgen.	  Hiervoor	  vragen	  zij	  
een	  bijdrage	  van	  35	  euro.	  Via	  de	  

groepsleerkracht	  kunt	  u	  aangeven	  dat	  u	  

interesse	  heeft	  voor	  deze	  ondersteuning.	  	  
Kijk	  voor	  meer	  informatie	  op	  

https://schoolscoolamsterdam.nl/onderwerp/
ouders	  
	  	  

	  
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!	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  


