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EN NOG VEEL MEER!

Een vrouw vertelde over onderwijs
en toen wist ik: ik word juf

In het nieuwe jaar verlaten twee
kanjers de Meidoorn: juf Giselle en
juf Pamela. Oud-leerlingen van de
twee juffen die nu BB1 zitten
interviewden Pamela en haalden
herinneringen op aan Giselle.

DOOR AUBE, CARMEN, FEE,
TRISTAN EN YASMIN

Mijn leuke herinnering aan jou, juf
Giselle, is dat je met je dochter

een keer naar school kwam, het
kerstdiner en dat je me met alles
hielp. Ik ga je super erg missen en
dank je wel voor alles. Dikke
knuffel!  Aube
Het was altijd heel gezellig in de
klas (groep ¾). Vooral die keer in
Artis was heel erg leuk. Ik vind het
heel jammer dat je weggaat!
Groetjes, Carmen.
Mijn herinnering aan juf Giselle is
dat ze een leuke en goede juf is. Je
was altijd heel vrolijk en lief voor
mij.

Wat ik wou zeggen is dat ik je ga
missen en ik jou en je kinderen een
gelukkig leven wens. Groetjes XXX,
Tristan
Ik vond dat je altijd met een leuke
en gezellige lach binnenkwam. Je
leerde mij heel veel. Ga zo door op
je nieuwe school! Yasmin.
Ik vind het altijd heel leuk als je kind
op school komt. En in groep 6 was
de vrijdag met jou het leukst. Liefs,
Fee

Kerstafette: door de school
langs activiteiten zwerven
DOOR NOA EN SARA, BB2
Elk jaar, in de kerstperiode, houden
we een Kerstafette. Alle klassen
moeten één of meer activiteiten
organiseren in de klas. Als leerling
mag je dan voor de verandering
door de school zwerven en langs
de klassen gaan om activiteiten te
doen. Elke klas heeft een andere
activiteit. Groep 1 tot en met groep
4 moet onder begeleiding door de
school lopen, in groepjes. Vanaf
groep 5 mag je alleen of met
vrienden. In groep 7 of 8 moet je of
voor de pauze in een klas helpen of
na de pauze. Zoiets noemen we
een shift; Voor de pauze is shift 1
en na de pauze is shift 2.
Dit jaar was de Kerstafette op
Woensdag 11 December. Om half 9
vertellen alle juffen en meesters
aan hun klas wat ze precies gaan

doen. En dan om 5 over half 9 kan
de dag beginnen. Om kwart voor 10
tot kwart voor 11 hebben we pauze
en gaan alle kinderen terug naar
hun eigen klas om hun fruit te eten.
En dan om kwart voor 11 begint de
tweede ronde. En om half 12
eindigt het. Alle kinderen ruimen
alles op.

We spreken juf Pamela in de
themahoek bij haar klas.

Waarom ga je weg?:

Ik heb een andere baan gevonden in
Almere namelijk op een andere
montessorischool (juf Pamela woont
in Almere, dus nu werkt ze lekker
dicht bij haar huis en staat ze niet
meer in de file). Daar word ik ook juf,
alleen dan in groep 2, 3 en 4.

VEEL VERANDERD

Hoelang ben je op deze school juf?:

Ik werk al 15 jaar op deze school.

Zijn er dingen veranderd in die tijd?:

Ja heel veel bijvoorbeeld: heel veel
verschillende vloeren, het
schoolplein het trappetje bij het
digibord, de kasten waren kleiner.

EERST WIST IK HET NIET

Waarom ben je juf geworden?:

Ik wist eerst niet wat ik wou worden
maar toen was er een vrouw die
vertelde over het onderwijs en toen
wist ik het: ik werd juf.

Voor welke klassen heb je
gestaan?:

Alleen maar kleuters in de klas ob1.

Wat vind je leuk aan montessori?:

Je doet alles op je eigen niveau en
je kan jezelf en vrij zijn.

MOOI GEBOUW

Wat vind je het leukste aan onze
school?:

Het is een mooi gebouw alleen het
lijkt niet echt op een
montessorischool.

Wil je nog iets zeggen?:

Ik vind het heel leuk dat jullie dit
doen en dat jullie een interview over
mij hebben.

Foto op pagina 6

Beste lezers, Belangrijke data:

We hadden op de
voorpagina niet genoeg
ruimte om ook een foto
van juf Giselle te zetten.
Ze staat op pagina 6.

Voor jullie ligt de laatste
schoolkrant van 2019. Met
mooie verhalen en
verslagen, tekeningen en
ander interessant
leesvoer.
Na de kerstvakantie gaan
we ons voorbereiden op
het Montessoriproject
2020. De titel is nog een
verrassing maar het gaat
over landen! En vlak voor
de voorjaarsvakantie is de
Opa- en Omadag, ook iets
om je op te verheugen.
Namens alle juffen en
meesters: een heerlijke
vakantie! Tot dinsdag 7
januari!
Madeleine

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

Vrijdag 14 februari - studiedag

Woensdag 11 maart - Montessoridag

Nieuws in de klas
De nieuwstool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas voor
NieuwsMakers. 

Nieuws in de klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de
nieuwsproducties die met
behulp van de tool gemaakt
worden.



Levend weerwolven BB3
Een populair spel in onze klas is
levend weerwolven.De meeste
kinderen kennen het als kaart spel,
maar nu niet meer. Met echte
mensen elke dag gebeurt er wat
spannends. Er zijn veel
verschillende meningen, zo vindt
Livia bijvoorbeeld het een heel leuk
spel en we zouden het nog eens
moeten doen. Ook was het heel
spannend voor Anna Dalia, die

de besmettelijke wolf van cupido
naar weerwolf. Er zijn veel
verschillende karakters zoals het
spiekende meisje, de ziener, de
jager en natuurlijk de weerwolf.
Elke dag werd bekend gemaakt
wie uit het spel lag. Degene die als
eerste uit het spel was, was Jonah.
We hopen heel erg dat we het nog
een keer gaan spelen en het is een
aanrader voor elke klas!

Interviews met Thije, Imane,
Rifka en Guus!

We beginnen met Thije en
vragen hem wat hij van het
kerstdiner en de kerstefette:
Thije vindt het kerstdiner leuk,
omdat heel de klas iets te eten
maakt en je doet leuke dingen
met de klas. Thije vindt de
kerstefette minder leuk, omdat
hij niet echt een knutselfan is. In
groep 7 en 8 is het zo dat je in
de klassen waar nog hulp nodig,
daar gaat helpen. Thije vindt het
leuker om te helpen, omdat hij
dan meer tijd heeft voor z´n
werkje, maar vindt het niet zo
leuk, omdat het verplicht is en
vind het fijner om met zijn
vrienden op pad te gaan en te
knutselen.
Nu gaan verder met Rifka en
gaat ons vertellen over haar
mening:
Rifka vindt het heel leuk. Want
het is een heel gezellige avond
en iedereen is erbij. En iedereen
maakt zijn eigen eten uit zijn
eigen cultuur of land. Rifka vindt
het heel leuk dat je overal iets
kunt doen tijdens de kerstefette
en kunt helpen bij klassen die
het nodig hebben. Rondlopen

Rifka ook heel leuk, omdat je
zoooooooooooo veel dingen kan
maken en iedereen is in een
fijne stemming.Guus vind het
kerstdiner gezellig en leuk. Thije,
Boele en Guus doen altijd een
speciale verrassing. Guus vind
de kerstefette een van de
leukste dingen die we op school
doen en hij vind de
OB-activiteiten het leukst.Imane
vindt de kerstafette heel erg
leuk, omdat je langs allemaal
klassen kan gaan en ze vindt dat
er een leuke sfeer hangt. Ook is
het heel leuk dat je samen
dingen kunt maken met kinderen
uit andere klassen en bouwen.
Bij het kersdiner vindt ze dat de
sfeer ook zo fijn is en iedereen
die samen de klas heeft
versierd. Maar ook dat iedereen
naar elkaar omkijkt, want als jij
vegetarisch bent staat dat ook
bij de gerechten! 'Maar natuurlijk
ook gewoon überhaupt!!' vertelt
ze.

DOOR MILLIE EN NOOR
FOTO: JONAH EN SARA

Er was eens een, je raadt het
waarschijnlijk al, een zielige
kerstboom. Op een dag liep
meester Mathijn door het bos en
zag daar tussen alle prachtige
kerstbomen, de aller lelijkste
plastic kerstboom ooit. De
kerstboom was zo zielig, dat
meester Mathijn besloot hem
mee te nemen naar de
Meidoorn. Toen hij de boom liet
zien aan de klas vielen alle
monden open van verbazing..
Hoe kon een kerstboom zo lelijk
zijn? De klas besloot de boom te
helpen, en elk jaar, rond de
kersttijd te versieren. En zo,
staat de lelijkste kerstboom ter
wereld, elk jaar 2 weken te
shinen in BB3.
Wilt u de kerstboom zelf zien?
Kom dan gerust langs, want hij
bestaat echt?
THE HAPPY END

De zielige
kerstboom

Sinterklaas en Kerst
DOOR NADINE EN ZAINAB

Zie ginds komt de stoomboot uit
Spanje weer aan. Hij brengt ons
Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan.

Sinterklaas was weer in het land en
dit jaar was het ook heel leuk. Zo
hebben we hele leuke cadeautjes
gekregen en de surprises waren ook
heel erg mooi en onze buikjes zaten
natuurlijk ook helemaal vol met
pepernoten.

Na het uitpakken van de cadeautjes
en de surprises moesten we wel de
klas grondig opruimen de meeste
pepernoten waren namelijk op de
grond gevallen. Ook dit jaar hadden
we hele leuke en grappige pieten in
onze klas. 

KERSTDINER
Vrijdag was het sinterklaasfeest
alweer afgelopen en begonnen we
met het versieren van de klas in
kerststijl. De kerstboom was weer
supermooi en de lichtjes geven de
klas een gezellige sfeer. 

Natuurlijk vieren we kerst ook op
school en hebben we bijv. het
kerstdiner en de kerstefette. En
kunnen we lekker creatief bezig zijn
in het thema kerst. En het kerstdiner
vinden we ook altijd heel gezellig en
feestelijk.

HET WEER: GEEN WITTE KERST

Het is moeilijk om vijf dagen van
tevoren  het weer met Kerstmis
precies te voorspellen. Maar zeker
is dat we ook dit jaar geen witte
Kerst krijgen. 

Zoals het er nu naar uitziet, wordt
het op Eerste en Tweede Kerstdag
rond de 9 graden en is het bewolkt.
Eerste Kerstdag kan er wat regen
vallen. Maar op beide dagen is er
misschien ook nog een uurtje zon. 

In de dagen voor Kerst is er heel
soms zon, maar vooral veel
bewolking en soms regen. Na de
Kerst is het tot Nieuwjaar droger,
maar wel bewolkt.

Dit leuke verhaal over een kerstboom die lekker warm bij de kachel staat komt uit MB3.
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Colofon
Het Meidoornblad verschijnt voor elke vakantie, behalve de voorjaarsvakantie. Het blad wordt op
papier in de klas verspreid, maar verschijnt ook digitaal. Ouders krijgen een pdf-versie gemaild, maar
ook een link waarmee ze de multimediale versie kunnen openen. Daarin kun je doorklikken naar leuke
filmpjes!
Deze krant is gemaakt door Annahita, Sophie, Aube, Carmen, Fee, Tristan, Yasmin, Zaineb, Nadine,
Noa, Sara, Tom, Arabelle, Jaylin, Julia, en nog veel meer kinderen!

De Nieuwstool is een initiatief van Nieuws in de klas. Nieuws in de
klas is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
nieuwsproducties die met behulp van deze tool gemaakt worden.
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Samen de Sinterklaasboot schilderen Sinterklaas bij juf Sonja

Bevo Dieren schilderen Bevo dieren schilderen

Planten maken Bevo wordt groener

Sinterklaas kwam weer op bezoek! In OB3 hebben we voor deze gelegenheid een
gezamenlijk schilderij gemaakt. De kinderen hebben per twee- of drietal een deel van
het schilderij ingeschilderd. De kinderen mochten maar met 1 kleur werken. Dit ging erg
goed. De kinderen hebben zelf bedacht in welke kleur iets geverfd moest worden.
Eindresultaat: dit prachtige schilderij.

Na een ochtend vol spanning en plezier nog even nagenieten met pepernoten. Het is
bijna tijd om thuis te vertellen hoe leuk het was.

Er wordt druk gewerkt aan een safari dierenrijk. Dolfijnen met zonsondergang.

Het wordt steeds groener op de 10de Meidoorn. Planten maken bij BVO met
soyabonen.

Het resultaat. Een voordeel, ze hebben geen water nodig. Dus je kunt ze gerust even
vergeten.
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Onderzoek ongewenst gedrag op straat - Tom Kerstafette

Regenboogkerst Leuk is kerst en december!

Herfst borduurwerk Kerstpuzzel van Meester Mathijn

Voor lezen in beeld doe ik (Tom, TB2) een onderzoek in mijn klas. Ik heb gekeken naar
de mening van mijn klasgenoten. In mijn klas ga ik een onderzoek doen bij ongeveer 10
kinderen. Ik vraag wat hun mening was. De stelling is: Iedere volwassene moet kinderen
op straat aanspreken op ongewenst gedrag. Mijn mening is dat ouderen ook respect
moeten krijgen en kinderen moeten zich ook gedragen, maar soms kunnen
volwassenen ook meer aanspreken.

Fabio: als het kleine dingetjes zijn dat het niet hoeft. Als het de hele tijd en grote dingen
zijn dan wel.
Jude zijn mening: hij vindt dat ze niet altijd moeten aanspreken, maar dat ze ook respect
moeten, krijgen maar dat het niet altijd hoeft.
Baer mening: hij vindt dat ouders wel respect moeten krijgen, maar dat kinderen ook de
ruimte moeten krijgen om te spelen.
Jareds mening is dat het soms moet, maar dat het soms ook niet hoeft.
Edens mening: bij kleine dingen hoeft het niet. Als het een grote ruzie is dan wel. Bij
grote dingen dan wel.
Lasse zijn mening als het wel normaal is dan hoeven ze niet per se aangesproken
worden maar als het echt erg is dan moeten ze aangesproken worden.
Jamie k haar mening: Zij vindt het wel goed want je moet niet doorgaan als iemand er
last van heeft.
Jamie v zijn mening: niet per se, maar als er maar niet iets kapot gaat.
Liams mening: hij vindt dat volwassenen er wel iets aan moeten doen, maar als ze geen
tijd hebben dat het niet altijd hoeft.
Victors mening: ze moeten wel zeggen als ze het irritant vinden, maar als ze een
koptelefoon hebben in huis dat ze die ook best op kunnen doen.

Conclusie: Wat me opviel dat ongeveer 70 van de honderd procent het goed vond dat
de ouders er op reageerden en de andere 30 procent is de mening wisselend.

Een superleuke dag! Door de hele school lopen en leuke knutsels maken. In onze klas
maakten we kerstkaarten. De klas is nu mooi versierd en de kerstboom hangt vol
zelfgemaakte kunstwerkjes!

Dilara - TB3
Dit mooie kersttafereel is getekend door Dilara uit de TB3. Het beloofd een regenboog
kleurige kerst te worden.

Tekst: Nour  / Tekening: Adam - TB 3
Het is weer kerstmis en sinterklaas is weer klaar. Iedereen heeft de klas versierd in tb3,
en het kerstdiner komt er weer aan: op 19 december. Daarna is kerstmis weer voorbij.
Morgen (woensdag 11 december) is het kerstafette. We maken daar dingetjes voor de
kerstboom. Ik weet zeker dat het leuk word.

Nog een mooie herfst borduurwerk uit MB3. Kerstpuzzel bij Meester Mathijn tijdens de Kerstafette.
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Nieuw jaar, nieuwe planner Geheimschrift winterpuzzel

De Kerstafette in MB2 Kerstbomen, -woorden en -stukjes in OB4

Kleurplaat van Lune Kerstkaart van OB1

DOOR SARA EN NOA
Dit jaar zijn we begonnen met een nieuwe manier van werken, dat betekent dat we dus
ook nieuwe planners nodig hadden, en die hebben we nu.
Wat vinden de kinderen ervan?
Wij hebben twee kinderen uit BB2 geïnterviewd over onze nieuwe planner.

MINDER INGEWIKKELD
Eerst hebben wij Kandjoura geïnterviewd.
"Wat vind je van de nieuwe planners?"
"Ik vind het minder ingewikkeld dan de oudere planner. En ik vind het fijn dat je zelf kan
inplannen"
"Wat zijn jouw nadelen van de nieuwe planner?"
"Ik vind het saai dat je de hele tijd moet kleuren"
Nu geven we de beurt aan Nadine.
"Wat vind jij van onze nieuwe planner?"
"Ik vind het wel fijn, want je kan zelf inplannen wat je die dag wil doen en als je het niet
afkrijgt kan je het voor de volgende dag inplannen"
"Wat zijn jouw nadelen van onze nieuwe planner?"
"Ik vind het niet fijn dat je twee planners tegelijk moet kleuren, de jaarplanner en de
gewone planner"
Dit was het interview.

JAARPLANNERS
Wat zijn de "jaarplanners"?
Naast de gewone planner, heb je ook nog een jaarplanner. Daar hou je bij wat je het
hele schooljaar moet doen. Zo kan je je gewone planner makkelijker invullen. Als je
bijvoorbeeld ziet; 'Ik moet nog les 4 maken voordat ik de toets kan doen!' Weet je dat je
les 4 moet inplannen.

MB2 kan heel goed puzzelen. Weet jij wat hier staat!

Een superleuke dag! Door de hele school lopen en leuke knutsels maken. In onze klas
maakten we kerstkaarten. De klas is nu mooi versierd en de kerstboom hangt vol
zelfgemaakte kunstwerkjes!

In OB hebben we veel dingen gedaan die met kerst te maken hebben. We kerstbomen
uitgeknipt en versierd, en kinderen uit groep 2 hebben woorden gestempeld met het
woord 'kerst' erin, zoals 'kerstboom', 'kerstman' en 'kerstmis'. We hebben ook
kerststukjes gemaakt. Dat kun je hier zien.

Lune uit TB1 heeft deze prachtige kleurplaat gemaakt. Het is een familie met Kerstmis.
De kersttruien heeft Lune vast ingekleurd. De rest mogen jullie zelf afmaken.

OB1 heeft deze mooie kerstkaart gemaakt. Als je de krant op je computerscherm wat
groter maakt, kun je het gedichtje lezen. Als je de krant op papier leest, lukt dat
natuurlijk niet. 
OB1 wenst iedereen een goede kerstvakantie!



Nieuwstool Het Meidoornblad, Kerst 2019, pagina 6

Boom, step, clap! Laatste Kerst op de Meidoorn voor juf Giselle

Scherpte-diepte op TSA-fotoclub Boek springt eruit

Alleen met 'echte' camera Kerstballen voor Zhenia

Arabelle, Jaylin en Julia uit TB2 hebben met muziek een leuk dansje ingestudeerd:
Boom, Step, Clap. Misschien kun jij het in de kerstvakantie ook leren. Door op het
plaatje te klikken, kun je het filmpje zien.

Zoals beloofd, hier nog een foto van juf Giselle. Ze poseert onder de kerststerren die
haar leerlingen zo kunstig hebben gemaakt. Het is de laatste Kerst voor Giselle op de
Meidoorn. We gaan haar heel erg missen ;-(.

Een kijkje bij de fotoclub van de TSA. Wat doen we bij deze club? We werken met een
'echte' camera. De opdracht van vorige week was maak een spannende foto met
scherpte diepte.

Nog een foto met scherpte-diepte.

Nog een foto die je alleen met een 'echte' camera kunt maken. De kersthanger is
scherp, terwijl de achtergrond vaag is.

In MB1 hebben ze kerstballen van vilt gemaakt. Het is een afscheidscadeau voor
Zhenia. Hij gaat namelijk verhuizen naar Purmerend, een plaats waar je op de step
naartoe kunt. We wensen Zhenia, zijn broer Roman en de rest van de familie heel veel
geluk in Purmerend!


