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Belangrijke	  data	  
Maandag	  2	  december	  	  

!	  voorstelling	  over	  Sinterklaas	  voor	  de	  OB	  in	  
de	  speelzaal	  
Woensdag	  4	  december	  	  

!	  dansles	  van	  Aslan	  voor	  de	  MB	  
Donderdag	  5	  december	  
!	  Sinterklaasfeest	  –	  leerlingen	  om	  12.30	  uur	  

vrij.	  ’s	  Middags	  geen	  school.	  
Vrijdag	  6	  december	  	  
!	  inloopochtend	  

	  	  
Vrijwillige	  ouderbijdrage	  
Denkt	  u	  eraan	  uw	  ouderbijdrage	  te	  betalen?	  	  
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	  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.	  
	  

Betalen	  van	  de	  bijdrage	  via	  de	  bank	  
Eind	  oktober/begin	  november	  heeft	  u	  een	  
mail	  ontvangen	  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.	  
	  

Bij	  vragen	  kunt	  u	  mailen	  met	  
mailto:ouderraadmeidoorn@gmail.com.	  
	  

Gezinnen	  gezocht	  voor	  Meeleefgezin	  
Een	  Meeleefgezin	  vangt	  met	  regelmaat	  een	  
jong	  kind	  (0-‐5	  jaar)	  op	  van	  ouders	  met	  

psychische	  problemen.	  Met	  dit	  
vrijwilligerswerk	  wordt	  een	  vorm	  van	  
gezinsondersteuning	  geboden.	  De	  ouders	  

krijgt	  even	  tijd	  voor	  zichzelf	  en	  kan	  daarna	  met	  
meer	  plezier	  voor	  zijn	  kind	  zorgen.	  	  
Als	  Meeleefouder	  heb	  je	  er	  plezier	  in	  om	  

samen	  met	  het	  kind	  gewone	  dagelijkse	  dingen	  
te	  doen,	  zoals	  samen	  spelen	  met	  speelgoed,	  
naar	  een	  speeltuintje	  in	  de	  buurt	  gaan	  of	  	  

boodschappen	  doen.	  	  
Er	  wordt	  nu	  gezocht	  naar	  nieuwe,	  
enthousiaste	  Meeleef	  Gezinnen	  binnen	  

Amsterdam,	  want	  de	  vraag	  is	  groot!	  Wilt	  u	  
Meeleefgezin	  worden	  in	  Amsterdam?	  Meld	  u	  
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aan	  via	  info@meeleefgezin.nl	  of	  neem	  contact	  
op	  met	  Nienke	  Tamminga	  

(n.tamminga@kabouterhuis.nl	  /	  06-‐45940637)	  
of	  Pauline	  Prins:	  P.vantets@kabouterhuis.nl	  /	  
06-‐16971613).	  Meer	  informatie	  is	  te	  vinden	  

op	  www.meeleefgezin.nl	  	  
	  

	  
	  
En…..	  Actie!!	  
Theater	  de	  Krakeling	  organiseert	  7	  december	  

een	  duurzame	  dag	  voor	  kinderen	  met	  theater,	  
#JovannaForFuture,	  Lilly	  Platt,	  ClimateClips,	  
een	  klimaatquiz	  en	  nog	  veel	  meer	  ....	  Theater	  

De	  Krakeling	  wil	  kinderen	  bewuster	  maken	  
van	  hun	  rol	  ten	  behoeve	  van	  een	  duurzamere	  
samenleving.	  De	  jeugd	  is	  de	  toekomst	  en	  

daarom	  moeten	  we	  verder	  kijken	  dan	  
vandaag.	  Kinderen	  en	  jongeren	  worden	  tijdens	  
En…	  Actie!	  uitgedaagd	  dit	  ook	  te	  doen.	  Kijk	  

voor	  meer	  informatie	  op	  
https://krakeling.nl/programma/en-‐actie	  
	  

	  
	  
Leerlijn	  Office	  

Enkele	  weken	  geleden	  hebben	  we	  de	  leerlijn	  
Office	  geïntroduceerd	  bij	  de	  leerkrachten.	  In	  
deze	  leerlijn	  maken	  de	  leerlingen	  stapsgewijs	  

kennis	  met	  verschillende	  producten	  van	  
Office365	  waartoe	  ze	  op	  school	  en	  thuis	  
toegang	  hebben.	  In	  de	  middenbouw	  ligt	  de	  

focus	  op	  het	  gebruik	  van	  Word,	  in	  de	  

tussenbouw	  komt	  Powerpoint	  aan	  bod	  en	  in	  
de	  bovenbouw	  wordt	  dit	  uitgebreid	  met	  Excel	  

en	  Teams.	  	  
Veel	  kinderen	  maken	  nu	  al	  gebruik	  van	  deze	  
programma's.	  In	  de	  middenbouw	  wordt	  Word	  

nu	  al	  gebruikt	  om	  bijvoorbeeld	  een	  verhaal	  te	  
typen,	  in	  de	  tussenbouw	  wordt	  Powerpoint	  
regelmatig	  gebruikt	  voor	  bijvoorbeeld	  

boekbesprekingen.	  In	  de	  tussen-‐	  en	  
bovenbouw	  wordt	  Teams	  gebruikt	  door	  
kinderen	  die	  aan	  het	  (mini)	  Denklab	  

deelnemen.	  Excel	  wordt	  gebruikt	  bij	  enkele	  
rekenlessen.	  	  
Het	  idee	  is	  dat	  door	  visueel	  te	  maken	  welke	  

kinderen	  de	  vaardigheden	  binnen	  het	  
programma	  al	  beheersen,	  de	  kinderen	  vooral	  
van	  elkaar	  kunnen	  leren.	  De	  vaardigheden	  zijn	  

in	  elke	  klas	  visueel	  gemaakt	  met	  behulp	  van	  
een	  poster.	  Op	  deze	  poster	  kunnen	  de	  namen	  
geschreven	  worden	  van	  kinderen	  die	  de	  

vaardigheden	  al	  beheersen.	  Andere	  kinderen	  
weten	  op	  die	  manier	  welke	  kinderen	  ze	  iets	  

kunnen	  vragen.	  	  
We	  zijn	  ons	  ervan	  bewust	  dat	  er	  nog	  veel	  
meer	  programma's	  zijn	  waarvan	  het	  goed	  zou	  

zijn	  om	  kennis	  mee	  te	  maken,	  door	  de	  keuze	  
te	  maken	  voor	  juist	  deze	  programma's	  denken	  
we	  een	  haalbaar	  aanbod	  voor	  de	  kinderen	  

kunnen	  realiseren.	  De	  posters	  zoals	  die	  in	  de	  
klas	  hangen	  staan	  hieronder.	  Omdat	  de	  
kinderen	  ook	  thuis	  via	  Zuluconnect	  toegang	  

hebben	  tot	  deze	  producten,	  kan	  er	  natuurlijk	  
thuis	  ook	  mee	  geoefend	  worden.	  
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