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Belangrijke	  data	  
Maandag	  24	  februari	  	  

!	  start	  van	  het	  Montessoriproject	  
Dinsdag	  25	  februari	  
!	  OB1	  naar	  Van	  Gogh	  museum	  &	  TB	  dansles	  

Woensdag	  26	  februari	  
!	  	  OB2	  naar	  Van	  Gogh	  museum	  	  
!	  groep	  6	  schooltuinles	  

Donderdag	  27	  februari	  
!	  OB3	  naar	  Van	  Gogh	  museum	  
Vrijdag	  28	  februari	  

!	  OB4	  naar	  Van	  Gogh	  museum	  	  
!	  inloopochtend	  
	  	  

Montessoriproject	  
Maandag	  24	  februari	  start	  het	  
Montessoriproject.	  Het	  thema	  dit	  jaar	  is	  Reis	  

om	  de	  wereld	  in	  13	  klassen.	  Er	  gaat	  veel	  moois	  
gebeuren.	  Er	  komt	  bijvoorbeeld	  een	  mobiel	  
cacaomuseum	  langs	  voor	  4	  landen:	  Peru,	  

Ecuador,	  Mexico	  en	  Indonesië.	  Op	  11	  maart	  
wordt	  het	  Montessoriproject	  afgesloten	  met	  	  

de	  Montessoridag.	  De	  kinderen	  nemen	  die	  
dag	  deel	  aan	  allerlei	  activiteiten	  binnen	  het	  
thema	  door	  de	  hele	  school.	  Samen	  met	  uw	  

kind	  bent	  u	  in	  de	  ochtend	  welkom	  om	  een	  
kijkje	  te	  komen	  nemen.	  Zet	  die	  ochtend	  vast	  in	  
de	  agenda!	  	  
	  	  
TSA	  3e	  blok	  

U	  heeft	  vrijdag	  de	  uitnodiging	  ontvangen	  om	  
zich	  in	  te	  schrijven	  voor	  het	  nieuwe	  blok.	  Tot	  
en	  met	  woensdag	  26	  februari!	  
	  	  
Voorjaarsvakantie	  in	  de	  Amsterdamse	  
theaters	  
	  Kom	  deze	  voorjaarsvakantie	  samen	  genieten	  

van	  fijne	  familievoorstellingen	  in	  één	  van	  de	  
Amsterdamse	  theaters:	  Theater	  de	  Krakeling,	  
de	  Meervaart,	  delaMar	  Theater,	  Podium	  

Mozaïek.	  Allemaal	  hebben	  ze	  prachtige	  
voorstellingen	  staan.	  Kijk	  hier	  voor	  het	  totale	  
aanbod.	  

Landelijke	  Opschoon	  actie!	  Doe	  jij	  mee?	  
Op	  zaterdag	  21	  maart	  doet	  de	  Chassébuurt	  

mee	  aan	  de	  landelijke	  opschoondag.	  De	  St.	  Jan	  
en	  de	  Meidoorn	  willen	  ook	  graag	  hun	  steentje	  
bijdragen.	  Vandaar	  deze	  oproep.	  Wil	  jij	  helpen	  

de	  buurt	  op	  te	  ruimen?	  Stuur	  dan	  voor	  9	  
maart	  een	  mailtje	  naar	  
mailto:eenschonevanspeijk@gmail.com.	  	  

Geef	  ook	  even	  aan	  met	  wie	  je	  komt.	  Zo	  
kunnen	  we	  genoeg	  materialen	  bestellen,	  zoals	  
hesjes	  en	  handschoenen.	  

We	  rekenen	  er	  op	  dat	  kinderen	  onder	  
begeleiding	  komen	  van	  een	  volwassene.	  
	  	  

Datum:	  zaterdag	  21	  maart	  2020	  
Tijdstip:	  12	  tot	  14	  uur	  
Verzamelpunt:	  Café	  Buurman	  &	  Buurman	  

Na	  afloop:	  Gratis	  limonade,	  thee	  en	  koffie	  
	  	  
Oproep	  OR	  voor	  organisatie	  feest	  

Wie	  o	  wie	  wil	  dit	  jaar	  het	  eindejaarsfeest	  voor	  
alle	  kinderen	  organiseren?	  Vorig	  jaar	  was	  dit	  

het	  Meidoorn	  Festival,	  dat	  mede	  dankzij	  de	  
inzet	  en	  creativiteit	  van	  de	  kinderen	  van	  groep	  
7	  zo’n	  groot	  succes	  is	  geworden.	  	  

	  De	  Ouderraad	  (OR)	  is	  nu	  dringend	  op	  zoek	  
naar	  twee	  of	  drie	  ouders,	  die	  zich	  eenmalig	  
voor	  het	  feest	  en/of	  zelfs	  voor	  langere	  duur	  

voor	  de	  OR	  willen	  inzetten.	  De	  huidige	  
bezetting	  vergrijst	  langzaam,	  dus	  nieuwe	  
aanwas	  is	  zeer	  welkom!	  	  

	  De	  Ouderraad	  doet	  eigenlijk	  alleen	  leuke	  
dingen:	  het	  organiseren	  van	  de	  kerstborrel	  
voor	  de	  ouders	  en	  het	  eindejaarsfeest	  voor	  

alle	  kinderen.	  Daarnaast	  int	  de	  OR	  de	  
vrijwillige	  ouderbijdrage,	  maar	  dat	  is	  
inmiddels	  een	  geoliede	  machine	  en	  vraagt	  niet	  

veel	  tijd.	  	  
	  	  
Dus..	  lijkt	  het	  je	  leuk	  om	  met	  enkele	  andere	  
ouders	  een	  feestje	  te	  organiseren?	  De	  school,	  
ouders	  en	  natuurlijk	  vooral	  de	  kinderen	  zullen	  

je	  zeer	  dankbaar	  zijn!	  	  Aanmelden	  kan	  via	  
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mailto:ouderraadmeidoornamsterdam@gmail
.com	  of	  laat	  je	  naam	  en	  telefoonnummer	  

achter	  bij	  Dieke	  of	  Rob.	  
	  

	  
	  


