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Belangrijke	  data	  
Maandag	  27	  januari	  

	  !	  inloopochtend	  
Woensdag	  29	  januari	  
	  !	  bijeenkomst	  ouders	  MB1	  

Donderdag	  30	  januari	  
	  !	  school	  gesloten	  ivm	  staking	  
Vrijdag	  31	  januari	  

	  !	  school	  gesloten	  ivm	  staking	  –	  deel	  team	  
gaat	  assisteren	  in	  een	  verzorgingstehuis:	  
Onderwijs	  steunt	  de	  zorg!	  

	  	  
10	  minuten	  gesprekken	  en	  verslagboekjes	  
Komende	  week	  worden	  de	  verslagboekjes	  

meegegeven.	  De	  week	  erop	  vinden	  de	  10-‐
minuten	  gesprekken	  plaats.	  U	  kunt	  zich	  
inschrijven	  voor	  de	  gesprekken	  via	  de	  

OuderApp	  SchoolPraat.	  
Als	  u	  linksboven	  in	  de	  app	  het	  menu	  opent,	  
kiest	  u	  voor	  Gesprekkenplanner.	  Daarin	  kiest	  u	  

de	  groep	  van	  uw	  kind	  en	  vervolgens	  een	  
tijdstip.	  Alle	  groene	  tijdstippen	  zijn	  nog	  

beschikbaar.	  U	  ontvangt	  per	  mail	  een	  
bevestiging	  van	  de	  inschrijving.	  Als	  u	  echt	  niet	  
kunt	  op	  een	  van	  de	  beschikbare	  tijdstippen,	  

neem	  dan	  contact	  op	  met	  de	  leerkracht.	  
	  	  
Geen	  lood	  in	  het	  water	  op	  de	  Meidoorn	  

Het	  loodgehalte	  op	  de	  Meidoorn	  is	  in	  
opdracht	  van	  de	  gemeente	  gemeten	  
anderhalve	  week	  terug.	  De	  waarde	  die	  

gemeten	  is,	  1,8	  microgram	  per	  liter,	  is	  zo	  laag	  
dat	  er	  vanuit	  gegaan	  wordt	  dat	  er	  geen	  loden	  
leidingen	  zijn	  op	  onze	  locatie.	  Het	  resultaat	  

voldoet	  aan	  de	  norm	  voor	  lood	  in	  drinkwater.	  
Dat	  betekent	  dat	  er	  gewoon	  water	  uit	  de	  
kraan	  gedronken	  kan	  worden.	  

Als	  u	  het	  meetrapport	  wilt	  inzien,	  kunt	  u	  dat	  
bij	  Madeleine	  opvragen.	  
	  	  

De	  metingen	  zijn	  bedoeld	  om	  vast	  te	  stellen	  of	  
er	  loden	  leidingen	  aanwezig	  zijn.	  Daarom	  zijn	  
deze	  metingen	  uitgevoerd	  in	  de	  ochtend,	  na	  

minimaal	  6	  uur	  stilstand	  van	  het	  water.	  Dat	  is	  
het	  moment	  dat	  de	  hoeveelheid	  lood	  in	  het	  

water	  het	  hoogste	  is.	  Als	  het	  water	  stil	  staat	  in	  
een	  loden	  leiding,	  dan	  komt	  er	  gedurende	  de	  
nacht	  meer	  lood	  in	  het	  water.	  Afhankelijk	  van	  

de	  lengte	  van	  de	  leiding	  gaat	  het	  dan	  om	  de	  
eerste	  liters	  water	  waarin	  deze	  concentratie	  
lood	  te	  vinden	  is.	  De	  liters	  daarna	  bevatten	  

minder	  lood.	  
De	  concentratie	  in	  de	  eerste	  liters	  water	  zegt	  
niets	  over	  de	  gemiddelde	  concentratie	  over	  de	  

dag	  en	  dus	  ook	  niets	  over	  de	  
gezondheidsrisico’s.	  De	  gemiddelde	  
concentratie	  is	  altijd	  (veel)	  lager	  dan	  de	  

concentratie	  nadat	  het	  water	  lang	  heeft	  
stilgestaan.	  
	  

Effecten	  van	  lood	  op	  de	  gezondheid	  
Wanneer	  ongeboren	  kinderen	  en	  jonge	  
kinderen	  te	  veel	  lood	  binnenkrijgen,	  kan	  dit	  

leiden	  tot	  een	  lagere	  intelligentie	  (tot	  5	  
punten	  IQ	  verlies).	  Er	  zijn	  veel	  factoren	  die	  

bepalen	  hoe	  intelligent	  een	  kind	  wordt.	  Het	  is	  
niet	  mogelijk	  om	  voor	  een	  individueel	  kind	  te	  
achterhalen	  of	  het	  lood	  een	  effect	  op	  het	  IQ	  

heeft	  gehad.	  Bij	  volwassenen	  die	  veel	  
kraanwater	  uit	  loden	  leidingen	  drinken	  (vanaf	  
2	  liter)	  is	  er	  een	  verhoogde	  kans	  dat	  de	  

nierfunctie	  vermindert	  of	  de	  bloeddruk	  licht	  
stijgt.	  
Dit	  is	  vastgesteld	  door	  de	  Gezondheidsraad	  en	  

het	  RIVM.	  Lood	  in	  drinkwater	  is	  onderdeel	  van	  
de	  totale	  hoeveelheid	  lood	  die	  we	  via	  ons	  
voedsel	  binnenkrijgen.	  De	  gemiddelde	  

bijdrage	  van	  drinkwater	  aan	  de	  hoeveelheid	  
lood	  in	  ons	  lichaam	  is	  geschat	  op	  minder	  dan	  
5%.	  Dit	  is	  anders	  wanneer	  er	  loden	  leidingen	  

aanwezig	  zijn.	  Dan	  kan	  er	  meer	  lood	  via	  het	  
drinkwater	  in	  ons	  lichaam	  terecht	  komen.	  
Deze	  bijdrage	  is	  groter	  bij	  zuigelingen	  en	  jonge	  

kinderen	  omdat	  zij	  nog	  niet	  zo	  zwaar	  zijn.	  De	  
Gezondheidsraad	  geeft	  daarom	  aan	  dat	  de	  
gehaltes	  lood	  in	  drinkwater	  vanwege	  
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aantoonbare	  gezondheidseffecten	  ‘zo	  laag	  als	  
redelijkerwijs	  mogelijk’	  zouden	  moeten	  zijn.	  

Als	  er	  geen	  loden	  leidingen	  (meer)	  aanwezig	  
zijn	  is	  het	  Nederlandse	  drinkwater	  het	  
gezondste	  wat	  u	  kunt	  drinken.	  

Voor	  meer	  informatie	  over	  risico’s	  van	  lood	  in	  
het	  drinkwater	  verwijzen	  wij	  u	  naar	  de	  
website	  van	  de	  GGD:	  

https://www.ggd.amsterdam.nl/gezond-‐
wonen/loden-‐waterleidingen	  
	  	  

Bedankje	  inzameling	  voedselbank	  
	  

	  
	  

Opa-‐	  en	  omamiddag	  
Op	  donderdag	  13	  februari	  is	  het	  weer	  zover:	  

onze	  jaarlijkse	  opa-‐	  en	  omamiddag!	  Alle	  opa’s	  
en	  oma’s	  (of	  andere	  dierbare	  familieleden)	  
mogen	  komen	  en	  krijgen	  door	  de	  kinderen	  

uitgelegd	  wat	  en	  hoe	  er	  geleerd	  wordt	  op	  de	  
Meidoorn.	  De	  opa’s	  en	  oma’s	  zijn	  welkom	  
vanaf	  13:30	  en	  worden	  ontvangen	  met	  een	  

kopje	  koffie	  of	  thee	  in	  de	  speelzaal	  op	  de	  

begane	  grond.	  	  	  
Daarna	  zijn	  ze	  tot	  14:45	  van	  harte	  welkom	  in	  

de	  klas.	  De	  kinderen	  maken	  entreebewijzen	  
en	  nemen	  die	  mee	  naar	  huis.	  Handig	  als	  de	  
grootouders	  hun	  entreebewijs	  meenemen,	  

dan	  weten	  wij	  naar	  welke	  klas	  we	  ze	  kunnen	  
brengen.	  	  
	  

	  
	  
Word	  een	  musicalster	  in	  4	  dagen	  
Hou	  jij	  van	  zingen,	  dansen	  en	  acteren	  en	  ben	  

jij	  tussen	  de	  6	  en	  12	  jaar?	  In	  de	  
voorjaarsvakantie	  van	  17	  t/m	  20	  februari	  
wordt	  er	  in	  de	  Schouwburg	  Amstelveen	  een	  

Musical4daagse	  gehouden.	  Je	  maakt	  in	  4	  
dagen	  een	  musical	  voor	  een	  echt	  publiek!	  

Geen	  ervaring	  nodig.	  Iedereen	  met	  een	  passie	  
voor	  zingen,	  dansen	  en	  acteren	  mag	  
meedoen.	  

Kinderen	  van	  6	  tot	  12	  jaar	  kunnen	  zich	  
aanmelden	  voor	  de	  Musical4daagse	  via	  de	  
website:	  www.musical4daagse.nl.	  Inschrijven	  

kan	  tot	  3	  februari	  2020.	  De	  kosten	  voor	  4	  
dagen	  zijn	  €157,95.	  Meer	  informatie	  op	  
www.musical4daagse.nl	  	  

	  
Leestip	  
In	  Psychologie	  Magazine	  stond	  een	  

interessant	  artikel	  over	  hoe	  je	  je	  kind	  leert	  
omgaan	  met	  emoties.	  	  Bij	  kinderen	  is	  er	  nog	  
een	  heel	  direct	  verband	  tussen	  hoe	  ze	  zich	  

voelen	  en	  hoe	  ze	  zich	  gedragen.	  Lees	  hier	  
verder:	  	  
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/l

eer-‐je-‐kind-‐omgaan-‐met-‐emoties/?	  


