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Belangrijke	  data	  
Maandag	  11	  november	  

!	  gastles	  basketball	  
Dinsdag	  12	  november	  
!	  inloopochtend	  

Woensdag	  13	  november	  
	  !	  lesjesochtend	  
!	  1e	  repetitie	  leerlingenorkest	  	  

!	  schoolbasketbal	  toernooi	  
Vrijdag	  15	  november	  
!	  school	  wordt	  versierd	  voor	  Sint	  

!	  MB1	  naar	  slatuinen	  
!	  groep	  5	  les	  Wormenhotel	  
	  	  

Lesjesochtend	  
Op	  woensdag	  13	  november	  vindt	  onze	  
jaarlijkse	  Lesjesochtend	  plaats.	  Van	  8.15	  tot	  

9.15	  uur	  bent	  u	  welkom	  in	  de	  klas	  voor	  een	  
lesje	  gegeven	  door	  uw	  kind!	  
	  	  

Versieren	  voor	  Sinterklaas	  
Op	  vrijdag	  15	  november	  wordt	  de	  school	  

versierd	  voor	  Sinterklaas	  o.l.v.	  de	  OuderRaad.	  
Dat	  betekent	  ’s	  ochtends	  vooral	  veel	  lege	  
dozen	  inpakken	  en	  slingers	  maken	  en	  andere	  

Sintversierselen.	  En	  ’s	  middags	  wordt	  het	  
opgehangen.	  
Heeft	  u	  een	  uurtje	  tijd	  om	  te	  helpen	  knutselen	  

of	  versieren?	  Super!	  Ook	  wil	  de	  OR	  graag	  heel	  
veel	  wc	  rollen	  en	  heel	  veel	  lege	  dozen,	  graag	  
ook	  hele	  grote.–	  inleveren	  bij	  Rob	  

	  
Mocht	  u	  nou	  woensdag	  de	  13e	  al	  in	  uw	  
agenda	  hebben	  gezet	  om	  te	  knutselen,	  omdat	  

die	  dag	  in	  de	  schoolgids	  stond,	  meld	  het	  dan	  
even	  aan	  Madeleine.	  Als	  er	  meer	  mensen	  zijn,	  
wordt	  er	  op	  die	  dag	  ook	  geknutseld,	  altijd	  fijn!	  

	  
Staking	  
Afgelopen	  woensdag	  hebben	  we	  gestaakt	  –	  

dat	  zal	  u	  niet	  ontgaan	  zijn.	  Tot	  onze	  blijde	  
verrassing	  waren	  er	  ook	  ouders	  en	  kinderen	  
van	  De	  Meidoorn	  bij	  –	  een	  enorme	  steun	  in	  de	  

rug!	  Met	  10.000	  mensen	  stonden	  we	  op	  de	  
Dam	  en	  er	  zaten	  een	  paar	  gloedvolle	  

toespraken	  bij.	  Degene	  die	  ons	  het	  meeste	  
aansprak	  was	  die	  van	  een	  vader	  uit	  Zaandam,	  
die	  schoolkinderen	  had	  meegenomen.	  Hij	  was	  

betrokken	  bij	  het	  protest	  dat	  ontstond	  na	  de	  
afkondiging	  van	  een	  tijdelijke	  4	  daagse	  
schoolweek	  ivm	  het	  leerkrachtentekort.	  Geen	  

protest	  tegen	  de	  school,	  maar	  tegen	  het	  
kabinet.	  Zijn	  toesprak	  was	  meer	  bevlogen	  dan	  
die	  van	  de	  vakbonden.	  

De	  staking	  heeft	  voorlopig	  nog	  niet	  veel	  
opgeleverd	  helaas.	  We	  houden	  u	  op	  de	  
hoogte	  van	  de	  ontwikkelingen.	  

	  	  	  
Nieuwe	  leerlingenraad	  
Donderdag	  hebben	  de	  oude	  en	  de	  nieuwe	  

leerlingenraad	  samen	  vergaderd.	  Daarna	  is	  de	  
oude	  leerlingenraad	  vertrokken	  en	  heeft	  de	  
nieuwe	  raad	  samen	  met	  Madeleine	  besproken	  

welke	  onderwerpen	  er	  de	  komende	  
vergaderingen	  op	  de	  agenda	  staan.	  Kayleigh	  

heeft	  een	  verslag	  gemaakt	  zodat	  alle	  leden	  
aan	  hun	  klas	  konden	  vertellen	  wat	  ze	  gaan	  
doen	  dit	  jaar.	  

	  

	  
	  
App	  om	  te	  leren	  klokkijken	  
In	  het	  onderwijsblad	  Praxis	  Bulletin	  vond	  

Arianne	  de	  app	  KlokWijs,	  een	  gratis	  app	  voor	  
iPhone,	  iPad	  en	  iPod	  touch	  met	  iOS	  versie	  10.0	  
of	  hoger,	  geschikt	  vanaf	  4	  jaar.	  
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De	  app	  is	  ontwikkeld	  in	  samenwerking	  met	  
een	  leerkracht	  om	  de	  beste	  ondersteuning	  te	  

bieden	  voor	  buiten	  en	  binnen	  school.	  
KlokWijs	  geeft	  ondersteuning	  met	  2	  
verschillende	  type	  klokken,	  analoog	  en	  digitaal	  

en	  is	  speciaal	  voor	  kinderen	  gemaakt.	  
	  
Boekbespreking	  en	  kijkdoos	  

Bij	  de	  BB	  worden	  boekbesprekingen	  gehouden	  
–	  in	  kleine	  groepjes	  -‐	  waar	  kinderen	  dan	  een	  
kijkdoos	  bij	  kunnen	  maken.	  Deze	  week	  was	  

BB3	  aan	  de	  beurt.	  In	  de	  hal	  beneden	  ziet	  u	  een	  
paar	  van	  de	  resultaten.	  En	  in	  deze	  foto	  ook.	  
	  

	  
	  

	  


