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Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  17	  december	  

!	  inloopochtend	  
Woensdag	  18	  december	  	  
!	  Dansles	  van	  Aslan	  voor	  de	  MB	  

Donderdag	  19	  december	  
!	  08.15	  uur	  optreden	  kerstkoor	  	  
!	  kinderen	  vrij	  vanaf	  12.00	  

!	  17-‐18.30	  uur	  kerstdiner	  en	  kerstborrel	  voor	  
de	  ouders	  
Vrijdag	  20	  december	  

!	  kinderen	  vrij	  vanaf	  12.00	  uur	  
Maandag	  23	  december	  t/m	  vrijdag	  3	  januari	  
!	  Kerstvakantie	  

Maandag	  6	  januari	  
!	  studiedag	  	  
Dinsdag	  7	  januari	  

!	  eerste	  schooldag	  na	  de	  Kerstvakantie	  
	  

	  
	  

Kerstfeest	  
	  Op	  donderdag	  19	  december	  schuiven	  alle	  
kinderen	  weer	  aan	  voor	  het	  Kerstdiner.	  De	  

deuren	  gaan	  open	  om	  16.45	  uur.	  Graag	  bord	  
en	  beker	  en	  bestek	  mee,	  met	  heel	  duidelijk	  

naam	  erop.	  Geldt	  ook	  voor	  schalen	  en	  
opscheplepels!	  
	  

De	  ouders	  kunnen	  terwijl	  ze	  op	  hun	  kind	  
wachten	  wat	  drinken	  en	  eten	  op	  het	  
schoolplein.	  De	  OR	  regelt	  dit	  allemaal	  –	  zie	  

ook	  de	  posters	  die	  overal	  hangen.	  Hulp	  
gevraagd:	  Vanaf	  10.30	  uur	  wordt	  er	  
opgebouwd	  in	  de	  gymzaal	  –	  hulp	  is	  zeer	  nodig	  

en	  welkom!	  	  
	  
Oproep	  van	  de	  Ouderraad	  

Wilt	  u	  aub	  de	  Vrijwillige	  Ouderbijdrage	  
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.	  

Groep	  1	  tm/7	  betalen	  €	  56,50,	  groep	  8:	  €46,50	  
Pas	  geleden	  heeft	  de	  Ouderraad	  een	  e-‐mail	  
met	  betaallink	  verstuurd	  (afzender:	  "De	  

Meidoorn").	  Wilt	  u	  deze	  aub	  gebruiken	  ?	  Dat	  
scheelt	  de	  ouderraad	  veel	  administratief	  werk.	  
Uiteraard	  is	  het	  mogelijk	  om	  in	  delen	  te	  

betalen.	  Stuur	  dan	  even	  een	  mailtje	  naar	  de	  
ouderraad.	  
Let	  op:	  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	  

https://www.amsterdam.nl/werk-‐
inkomen/pak-‐je-‐kans/vrijwillige-‐
ouderbijdrage-‐betalen	  
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Het	  mailadres	  van	  de	  Ouderraad	  blijkt	  helaas	  
niet	  meer	  te	  werken.	  Het	  juiste	  adres	  is	  

mailto:ouderraadmeidoornamsterdam@gmail
.com	  Berichten	  van	  na	  mei	  2019	  zijn	  helaas	  
niet	  gelezen.	  Uiteraard	  kunt	  u	  bij	  vragen	  

terecht	  op	  het	  nieuwe	  adres.	  Onze	  excuses	  
voor	  het	  ongemak.	  
	  	  

Op	  tijd	  in	  de	  klas	  
Het	  lukt	  nog	  niet	  alle	  ouders	  en	  kinderen	  om	  
op	  tijd	  in	  de	  klas	  te	  komen	  elke	  dag.	  Het	  is	  de	  

bedoeling	  dat	  elk	  kind	  om	  08.30	  in	  de	  klas	  zit	  
op	  zijn	  of	  haar	  plek.	  Dat	  betekent	  dat	  als	  het	  
kind	  om	  08.30	  beneden	  de	  deur	  binnenloopt	  

dat	  het	  te	  laat	  is.	  Het	  is	  heel	  fijn	  om	  rustig	  te	  
kunnen	  beginnen	  in	  de	  klas	  en	  niet	  gestoord	  
te	  worden	  door	  kinderen	  die	  te	  laat	  komen.	  En	  

natuurlijk	  kan	  het	  een	  keer	  gebeuren	  om	  
allerlei	  redenen,	  daar	  heeft	  iedereen	  begrip	  
voor.	  Mooi	  voornemen	  voor	  2020	  lijkt	  ons!	  

	  	  
Fijne	  dagen	  

Voor	  iedereen	  die	  Kerst	  viert:	  een	  mooi	  
kerstfeest	  toegewenst.	  En	  voor	  alle	  anderen:	  
geniet	  van	  de	  vrije	  dagen!	  We	  zien	  iedereen	  

graag	  weer	  gezond	  terug	  op	  dinsdag	  7	  januari.	  
	  
Kunst	  in	  de	  gang	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  


