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Belangrijke	  data	  
Maandag	  9	  maart	  	  

!	  inloopochtend	  
Woensdag	  11	  maart	  
!	  Montessoridag	  

Donderdag	  12	  maart	  
!	  Leerlingenraadvergadering	  
	  	  

Montessoridag	  –	  komt	  u	  ook?	  
Woensdag	  a.s.	  is	  het	  Montessoridag:	  komt	  u	  
op	  bezoek?	  Het	  thema	  is	  deze	  keer:	  'Reis	  om	  

de	  wereld	  in	  13	  klassen'.	  In	  elke	  groep	  staat	  
een	  ander	  land	  centraal.	  Er	  is	  in	  de	  klassen	  
veel	  te	  ontdekken	  over	  de	  landen	  die	  centraal	  

staan.	  Er	  is	  zelf	  chocolade	  gemaakt,	  er	  zijn	  
geisers	  geschilderd,	  koala’s	  gevouwen,	  taco’s	  
geproefd	  en	  nog	  veel	  meer.	  

De	  kinderen	  gaan	  woensdag	  in	  kleine	  groepjes	  
de	  klassen	  rond	  om	  verschillende	  activiteiten	  
te	  doen.	  	  	  

	  
Tot	  08.45	  uur	  kunt	  u	  zelf	  met	  uw	  kind	  de	  

klassen	  rond	  om	  de	  sfeer	  te	  proeven	  in	  de	  
verschillende	  groepen.	  We	  zien	  u	  graag	  op	  11	  
maart	  aan	  het	  begin	  van	  de	  schooldag!	  	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  
Montessori	  audit	  

De	  auditeurs	  van	  de	  Nederlandse	  Montessori	  
Vereniging	  waren	  de	  hele	  vrijdag	  op	  school,	  
het	  waren	  drie	  collega’s	  van	  

Montessorischolen	  uit	  Den	  Haag,	  Zutphen	  en	  
Hoorn.	  Zij	  hebben	  rondgelopen	  en	  

rondgekeken	  en	  gesproken	  met	  leerlingen,	  
ouders	  en	  met	  ons	  als	  team.	  Aan	  het	  einde	  
van	  de	  middag	  hebben	  zij	  ons	  verteld	  wat	  ze	  

hebben	  gezien	  en	  gehoord	  en	  verteld	  dat	  hun	  
advies	  is	  om	  het	  Montessori	  certificaat	  voor	  
twee	  jaar	  te	  verlengen.	  Ze	  vonden	  de	  sfeer	  fijn	  
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en	  de	  manier	  waarop	  de	  leerkrachten	  met	  de	  
kinderen	  communiceerden	  goed.	  Ze	  hadden	  

tips,	  bijvoorbeeld	  over	  de	  inzet	  van	  het	  
montessorimateriaal	  en	  het	  anders	  omgaan	  
met	  de	  methodes.	  Eigenlijk	  precies	  waar	  ons	  

schoolplan	  over	  gaat	  en	  waar	  we	  mee	  bezig	  
zijn.	  Ze	  komen	  graag	  over	  2	  jaar	  terug	  om	  te	  
kijken	  wat	  er	  daadwerkelijk	  terug	  te	  zien	  is	  van	  

de	  uitwerking	  van	  de	  plannen.	  
	  	  
Ouder-‐denktank	  

Graag	  zou	  ik	  zo	  nu	  en	  dan	  een	  groep	  ouders	  
een	  vraag	  willen	  voorleggen	  om	  te	  horen	  wat	  
zij	  over	  iets	  denken.	  Vanzelfsprekend	  denkt	  de	  

Medezeggenschapsraad	  mee	  met	  me,	  en	  ook	  
de	  Ouderraad	  kan	  ik	  altijd	  raadplegen.	  Maar	  
dat	  zijn	  samen	  acht	  ouders	  die	  al	  vrij	  goed	  

weten	  hoe	  school	  werkt	  omdat	  ze	  zo	  nauw	  bij	  
ons	  betrokken	  zijn.	  
Wat	  ik	  graag	  zou	  willen	  is	  een	  wat	  grotere	  

groep,	  bijvoorbeeld	  20-‐30	  personen.	  Ik	  zou	  die	  
ouderklankbordgroep,	  of	  ouderdenktank	  

willen	  oprichten	  om	  te	  peilen	  hoe	  ouders	  over	  
een	  onderwerp	  denken.	  Het	  zou	  per	  mail	  
kunnen	  en/of	  een	  keer	  op	  een	  ochtend	  om	  

08.30	  in	  de	  lerarenkamer	  met	  een	  kop	  koffie	  
of	  thee	  erbij.	  Niet	  iedereen	  zou	  aldoor	  mee	  
hoeven	  denken,	  maar	  je	  zou	  kunnen	  reageren	  

als	  je	  een	  duidelijke	  mening	  over	  een	  
onderwerp	  hebt.	  
Wat	  er	  uit	  komt	  heeft	  geen	  rechtsgeldige	  

waarde	  –	  we	  doen	  niet	  ‘meeste	  stemmen	  
gelden’.	  Het	  team	  en	  de	  MR	  zijn	  mijn	  
wettelijke	  partners	  bij	  het	  vaststellen	  van	  

beleid.	  Maar	  voor	  het	  team	  en	  de	  MR	  en	  mij	  
zou	  de	  opinie	  van	  ouders	  wel	  waardevolle	  
input	  zijn	  bij	  het	  vormen	  van	  ideeën	  en	  beleid.	  

En	  we	  blijven	  alle	  ouders	  via	  enquêtes	  
bevragen	  over	  hoe	  tevreden	  ze	  zijn	  over	  
school	  en	  over	  andere	  zaken	  waarvan	  we	  

willen	  dat	  alle	  ouders	  hun	  mening	  geven.	  
Onderwerpen	  voor	  de	  denktank	  zouden	  
bijvoorbeeld	  zijn:	  wat	  vinden	  ouders	  van	  

• alleen	  nog	  maar	  water	  drinken	  op	  

school	  

• een	  lezing	  over	  Montessori	  opvoeding	  

• de	  algemene	  ouderavond	  

• de	  verkeersveiligheid	  rondom	  school	  
Als	  je	  geïnteresseerd	  bent,	  zou	  je	  me	  dan	  

willen	  mailen?	  
mailto:M.schoute@10emeidoorn.nl.	  En	  wil	  je	  
er	  dan	  ook	  bij	  zetten	  van	  welk	  kind	  je	  de	  ouder	  

bent?	  Dan	  weet	  ik	  welk	  gezicht	  bij	  je	  
mailbericht	  hoort.	  Dank!	  

	  	  
Dans	  Inn	  
De	  afdeling	  Sport	  “West	  Beweegt”	  organiseert	  

een	  leuk	  en	  gratis	  dans	  evenement	  in	  de	  wijk	  
Westerpark	  op	  donderdag	  en	  vrijdag	  12	  en	  13	  
maart.	  

Kinderen	  uit	  de	  groepen	  1	  t/m	  8	  van	  de	  
basisschool	  maken	  tijdens	  Dans	  Inn	  West	  in	  
drie	  workshoprondes	  kennis	  met	  verschillende	  

dansstijlen:	  ballet,	  kleuterdans,	  kidsdance,	  
musical,	  afrodance,	  dansend	  de	  wereld	  rond,	  
modern	  en	  urban.	  Aanmelden	  en	  meer	  

informatie:	  	  
http://www.amsterdam.nl/sportevenementen	  
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Negen	  uitdagingen	  –	  doe	  je	  mee?	  
7	  t/m	  15	  maart	  is	  het	  de	  Week	  van	  de	  

Hoogbegaafdheid.	  Deze	  week	  plaatst	  
deDNKRS	  op	  haar	  site	  https://dednkrs.nl/	  elke	  
dag	  een	  uitdaging.	  Je	  kunt	  meedoen	  door	  op	  

de	  site	  de	  uitdagingen	  te	  bekijken.	  Voer	  de	  
opdracht	  uit	  met	  je	  klas,	  groep,	  gezin	  of	  jezelf	  
en	  maak	  er	  een	  foto	  van.	  Stuur	  de	  foto	  naar	  

deDNKRS	  of	  post	  hem	  op	  Facebook.	  Onder	  de	  
originele	  inzendingen	  wordt	  een	  boek	  of	  
verrassing	  verloot.	  

Je	  mag	  zo	  vaak	  of	  zo	  weinig	  meedoen	  als	  je	  
wilt.	  Het	  hoeft	  dus	  niet	  elke	  dag.	  Bijdragen	  
kunnen	  t/m	  20	  maart	  worden	  ingezonden.	  

De	  inzendingen	  worden	  gepubliceerd	  op	  
Facebook	  en	  op	  onze	  website.	  	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

Meidoorn	  app	  
Deze	  week	  merkten	  sommige	  collega’s	  en	  

ouders	  dat	  de	  Meidoorn	  app	  het	  niet	  meer	  
deed.	  De	  oplossing	  is	  om	  de	  app	  te	  
verwijderen	  en	  daarna	  in	  de	  App	  store	  of	  in	  de	  

Google	  Play	  Store	  de	  Meidoorn	  app	  opnieuw	  
te	  zoeken	  en	  te	  downloaden.	  Belangrijk:	  u	  
moet	  de	  app	  hebben	  met	  het	  Meidoorn	  

logootje.	  Dus	  niet	  de	  algemene	  SchoolPraat	  
app,	  maar	  echt	  de	  Meidoorn	  SchoolPraat	  app	  
–	  dus	  wat	  verder	  door	  scrollen	  naar	  beneden	  

in	  de	  lijst	  met	  apps.	  
	  

	  


