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Belangrijke	  data	  
deze	  week	  10	  minuten	  gesprekken	  

Dinsdag	  4	  februari	  
!	  inloopochtend	  	  
!	  theaterlessen	  voor	  de	  TB	  	  

!	  scholenmarkt	  
Donderdag	  6	  februari	  
	  !	  leerlingenraadvergadering	  

	  Donderdag	  13	  februari	  
!	  opa-‐	  en	  omamiddag	  
Vrijdag	  14	  februari	  

	  !	  studiedag	  
Maandag	  17	  t/m	  vrijdag	  21	  februari	  
!	  voorjaarsvakantie	  

	  
Scholenmarkt	  
Kent	  u	  ouders	  die	  nog	  een	  school	  moeten	  

uitkiezen	  voor	  hun	  kind?	  Dan	  is	  voor	  hen	  
misschien	  de	  Scholenmarkt	  op	  dinsdag	  4	  
februari	  een	  mooie	  gelegenheid	  om	  kennis	  te	  

maken	  met	  veel	  scholen	  uit	  Amsterdam	  West.	  
Locatie:	  Onze	  Amsterdamse	  school	  en	  De	  

Spaarndammerhout,	  Revaleiland	  1A	  in	  
Amsterdam.	  De	  markt	  begint	  om	  18.30	  uur	  en	  
is	  om	  20.30	  uur	  afgelopen.	  

	  
10	  minuten	  gesprekken	  en	  verslagboekjes	  
Deze	  week	  zijn	  de	  10-‐minuten	  gesprekken.	  U	  

kunt	  zich	  inschrijven	  via	  onze	  ouderapp	  
SchoolPraat.	  De	  app	  kunt	  u	  downloaden	  via	  de	  
Google	  Playstore	  of	  de	  App	  store	  op	  uw	  

iphone.	  	  
Download  link	  voor	  Android:	  	  
https://play.google.com/store/apps/details?id

=com.frisbee.schoolpraatmeidoorn	  	  
Download	  link	  voor	  iOS:	  	  
https://itunes.apple.com/nl/app/schoolpraat/

id702843284?mt=8	  	  
Of	  gebruik	  onderstaande	  QR-‐codes.	  
!	  Kies	  bij	  de	  iOS	  app	  voor:  Vind	  de	  vijf	  
dichtstbijzijnde	  scholen.  De	  Meidoorn  staat	  
dan	  bovenaan.  	  	  
!	  Kies	  daarna	  bij	  Icoon	  instellen	  voor  Ja.	  	  

!	  Via	  Instellingen	  –	  het	  tandwielicoontje	  –	  
kunt	  u	  zich	  aanmelden	  als	  ouder	  van	  uw	  kind.	  	  

	  	  
Voor	  Android:	  	  

	  	  
Voor	  Apple:	  	  

	  	  
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.	  	  
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Reis	  om	  de	  wereld	  in	  13	  klassen	  
Na	  de	  voorjaarsvakantie	  start	  ons	  jaarlijkse	  

Montessoriproject	  dat	  op	  11	  maart	  wordt	  
afgerond	  met	  de	  Montessoridag.	  De	  titel	  dit	  
jaar	  is	  “Reis	  om	  de	  wereld	  in	  13	  klassen”.	  

Heeft	  u	  al	  van	  uw	  kind	  gehoord	  welk	  land	  ‘t	  
wordt	  in	  zijn	  of	  haar	  klas?	  
	  	  

Ik	  ben	  9	  -‐	  workshop	  voor	  ouders	  &	  opvoeders	  	  
Op	  woensdagmiddag	  12	  februari	  kunnen	  
ouders	  en	  opvoeders	  zich	  in	  de	  Nieuwe	  

Boekhandel	  in	  de	  Bos	  en	  Lommer	  
onderdompelen	  in	  de	  negenjaarsfase.	  Dat	  is	  
de	  pittige	  fase	  tussen	  8	  en	  11	  jaar	  waarin	  

thema's	  als	  meidenvenijn,	  stoer	  doen,	  pesten,	  
erbij	  horen,	  angsten,	  niet	  naar	  school	  willen	  
en	  onzeker	  voelen	  een	  grote	  rol	  spelen.	  

De	  workshop	  wordt	  gegeven	  door	  
kindercoach	  Michelle	  Emmen.	  Zij	  heeft	  veel	  
ervaring	  met	  kinderen	  tussen	  de	  8	  en	  11	  jaar	  

die	  in	  deze	  pittige	  fase	  wat	  meer	  rust	  &	  
stevigheid	  kunnen	  gebruiken.	  Voor	  meer	  

informatie	  en	  inschrijven	  kijk	  op:	  
http://www.kinderpraktijkmies.nl/trainingen/i
k-‐ben-‐

9/?fbclid=IwAR3iAHJTeLJdpKRzp9cSrpppbcZUc
1AK3PcnB7DPjIjkPx2exA4XafwRpYY	  
	  

Leestip	  van	  de	  week	  
Deze	  week	  een	  artikel	  over	  hoe	  je	  het	  
zelfvertrouwen	  van	  je	  kroost	  kan	  beïnvloeden.	  

Wat	  te	  doen	  met	  kinderen	  die	  boos	  worden	  
als	  een	  tekening	  mislukt	  of	  die	  bang	  zijn	  voor	  
een	  toets?	  Lees	  hier	  verder:	  

https://www.topics.nl/hoe-‐kun-‐je-‐het-‐
zelfvertrouwen-‐van-‐je-‐kroost-‐beinvloeden-‐
a13956660trouw/?context=zoek/?query=Zelfv

ertrouwen%20kroost	  
	  
	  


