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Belangrijke	  data	  
	  

Deze	  week	  10-‐minuten	  gesprekken.	  
	  

Dinsdag	  12	  februari	  

!	  inloopochtend	  
Donderdag	  14	  februari	  
!	  Oma-‐	  en	  opamiddag	  

!	  MB2	  naar	  de	  Wijkboerderij	  
!	  BB3	  naar	  het	  Stedelijk	  Museum	  
Vrijdag	  15	  februari	  

!	  studiedag,	  leerlingen	  vrij	  
Maandag	  18	  t/m	  vrijdag	  22	  februari	  
!	  voorjaarsvakantie	  

	  	  
Oma-‐	  en	  opamiddag	  
Donderdagmiddag	  is	  het	  weer	  oma-‐	  en	  

opamiddag.	  Alle	  oma’s	  en	  opa’s	  zijn	  van	  harte	  
welkom	  op	  school	  (en	  in	  overleg	  met	  de	  
leerkracht	  van	  uw	  kind	  andere	  dierbaren	  als	  

oma	  en	  opa	  niet	  meer	  onder	  ons	  zijn).	  Om	  
13.30	  uur	  worden	  ze	  door	  Rob	  en	  Madeleine	  
ontvangen	  in	  de	  speelzaal	  en	  vanaf	  13.34	  uur	  

mogen	  ze	  naar	  de	  klassen	  toe.	  Om	  14.30	  uur	  is	  
de	  middag	  afgelopen.	  Als	  het	  gewenst	  is,	  
mogen	  de	  opa’s	  en	  oma’s	  hun	  kleinkinderen	  

dan	  al	  mee	  naar	  huis	  nemen.	  De	  oma’s	  en	  
opa’s	  moeten	  niet	  vergeten	  hun	  uitnodiging	  
mee	  te	  nemen!	  

	  
Ouderbijdrage	  cash	  of	  pin	  betalen	  
Op	  11,12,	  13	  en	  14	  februari	  zit	  OuderRaad	  lid	  

Susanne	  Kuiper,	  moeder	  van	  Doris	  en	  Victor	  
vanaf	  08.15	  uur	  in	  de	  hal	  beneden	  klaar	  met	  

het	  pinapparaat	  en	  de	  kas,	  zodat	  u	  de	  
ouderbijdrage	  (€	  56,50)	  kunt	  betalen.	  Grijp	  uw	  
kans!	  

Ongeveer	  de	  helft	  van	  de	  ouders	  heeft	  
betaald.	  Met	  horten	  en	  stoten	  helaas,	  door	  
ons	  nieuwe	  digitale	  systeem,	  maar	  gelukkig	  is	  

iedereen	  heel	  geduldig.	  Nu	  de	  andere	  helft	  
nog!	  En	  mocht	  u	  de	  bijdrage	  echt	  niet	  kunnen	  
missen	  (hij	  is	  vrijwillig	  tenslotte),	  laat	  het	  ons	  

dan	  even	  weten,	  dan	  sturen	  we	  u	  geen	  
herinneringen	  meer.	  Houd	  er	  wel	  rekening	  

mee	  dat	  iedereen	  het	  schoolreisje	  (€	  25)	  moet	  
betalen.	  Dat	  gedeelte	  van	  de	  ouderbijdrage	  is	  
niet	  vrijwillig.	  Maar	  daar	  zijn	  allerlei	  fondsen	  

voor	  die	  we	  samen	  met	  u	  kunnen	  aanvragen.	  
	  	  
Lesjesochtend	  

De	  lesjesochtend	  was	  zoals	  gewoonlijk	  een	  
groot	  succes.	  Er	  is	  hard	  gewerkt	  zoals	  u	  kunt	  
zien	  op	  de	  foto’s.	  
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	  Coaching	  on	  the	  job	  
Vorige	  week	  maandag	  en	  deze	  week	  dinsdag	  

krijgen	  bijna	  alle	  leerkrachten	  coaching	  bij	  het	  
inzetten	  van	  coöperatieve	  werkvormen.	  Peter	  
Pijl	  van	  Bazalt	  die	  ons	  begeleidt	  bij	  de	  inzet	  

van	  coöperatieve	  werkvormen,	  komt	  in	  alle	  
klassen	  kijken	  en	  tips	  geven.	  Coöperatieve	  
werkvormen	  zorgen	  ervoor	  dat	  alle	  kinderen	  

actief	  meedoen.	  Je	  kunt	  je	  niet	  terugtrekken	  
omdat	  je	  iets	  niet	  weet	  of	  het	  eng	  vindt	  om	  
iets	  te	  zeggen	  of	  omdat	  het	  even	  duurt	  

voordat	  je	  weet	  wat	  je	  kunt	  bijdragen.	  
	  
Landbouw	  in	  de	  TB	  en	  bijpassende	  kunst	  

De	  TB	  is	  begonnen	  met	  het	  thema	  Landbouw	  
en	  Hester	  zoekt	  daar	  in	  de	  BEVOlessen	  
bijpassende	  activiteiten	  bij	  wat	  prachtige	  

moestuinen	  oplevert!	  
	  

	  
	  	  

	  
	  

	  

Mooie	  vitrine	  
Met	  dank	  aan	  Willo,	  de	  moeder	  van	  Alice	  en	  

Chloe,	  ziet	  de	  vitrine	  in	  de	  hal	  er	  weer	  prachtig	  
uit	  –	  it’s	  all	  about	  love!	  
	  

	  
	  	  

	  
	  

	  Streetart	  ontworpen	  door	  het	  MiniDenklab	  
De	  kinderen	  van	  het	  Mini-‐Denklab	  hebben	  

street	  art	  karikaturen	  bedacht	  voor	  het	  
project	  ’stigmaarniet’.	  Tijdens	  twee	  
workshops	  spraken	  ze	  eerst	  met	  elkaar	  over	  

vormen	  van	  stigmatisering,	  discriminatie	  en	  
uitsluiting.	  Dan	  hebben	  ze	  humoristische	  
teksten	  en	  tekeningen	  ontworpen	  onder	  

begeleiding	  van	  Arianne	  Dobber	  en	  beeldend	  
kunstenaar	  Nina	  Rave.	  Een	  van	  hun	  
ontwerpen	  werd	  door	  een	  jury	  bestaande	  uit	  

bewoners	  van	  West	  gekozen	  om	  in	  de	  
openbare	  ruimte	  te	  worden	  getoond.	  Naast	  10	  
andere	  street	  art	  tekeningen	  is	  hij	  een	  jaar	  

lang	  op	  straat	  te	  zien.	  Het	  ontwerp	  van	  het	  
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MiniDenklab	  is	  inmiddels	  op	  de	  gevel	  van	  de	  
Meidoorn	  bevestigd.	  Voor	  meer	  info	  over	  het	  

project,	  alle	  karikaturen	  en	  hun	  locaties	  en	  
een	  blog	  van	  de	  workshops,	  zie	  
http://www.stigmaarniet.nl	  

	  
	  

	  
	  
Weggeefkast	  
U	  heeft	  vast	  ook	  wel	  eens	  dingen	  die	  eigenlijk	  

nog	  goed	  zijn	  maar	  die	  u	  toch	  niet	  meer	  
gebruikt:	  een	  vaasje,	  schoenen,	  een	  boek,	  
oorbellen,	  speelgoed.	  Als	  u	  wilt	  kunt	  u	  die	  

dingen	  nu	  kwijt	  in	  de	  Weggeefkast.	  De	  kast	  
staat	  In	  de	  linkergang	  op	  de	  begane	  grond.	  
Iedereen	  mag	  er	  dingen	  in	  plaatsen	  en	  

iedereen	  mag	  er	  dingen	  uit	  pakken.	  Mooi	  als	  
iedereen	  zich	  ook	  verantwoordelijk	  voelt	  om	  
de	  kast	  een	  beetje	  netjes	  te	  houden.	  Hiermee	  

dragen	  we	  opnieuw	  een	  klein	  steentje	  bij	  aan	  
een	  duurzame	  samenleving.	  

	  
Penningmeester	  gezocht	  
De	  OuderRaad	  is	  op	  zoek	  naar	  een	  

penningmeester(es).	  Nu	  doet	  Susanne	  het	  
tijdelijk,	  maar	  die	  wil	  graag	  de	  dingen	  voor	  
school	  doen	  waar	  ze	  nog	  beter	  in	  is!	  Het	  kost	  

ongeveer	  2	  uur	  per	  maand	  met	  uitschieters	  
naar	  4	  uur	  in	  de	  1e	  maand	  van	  het	  schooljaar,	  
in	  december	  en	  in	  de	  laatste	  maand	  van	  het	  

schooljaar.	  
	  	  
	  

	  


