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Vakanties	  en	  vrije	  dagen	  2020-‐2021	  
12-‐16	  oktober	  2020	   Herfstvakantie	  
19	  oktober	  2020	   Studiedag–	  

kinderen	  vrij	  
4	  december	  2020	   ’s	  middags	  vrij	  
17	  december	  2020	   ’s	  middags	  vrij	  
18	  december	  2020	   ’s	  middags	  vrij	  
21	  december	  2020	  –	  	   Kerstvakantie	  
1	  januari	  2021	   	  
4	  januari	  2021	   Studiedag	  –	  

kinderen	  vrij	  
19	  februari	  2021	   Studiedag	  –	  

kinderen	  vrij	  
22-‐26	  februari	  2021	   Voorjaarsvakantie	  
2-‐5	  april	  2021	   Goede	  vrijdag	  &	  

2e	  Paasdag	  
26	  april	  -‐	  7	  mei	  2021	   Meivakantie	  
13-‐14	  mei	  2021	   Hemelvaart	  
24	  mei	  2021	   2e	  Pinksterdag	  
9	  juni	  2021	   Studiedag–	  

kinderen	  vrij	  
9	  juli	  2021	   Studiedag	  –	  

kinderen	  vrij	  
12	  juli	  –	  20	  augustus	  2021	   Zomervakantie	  
	  

Ouderbijdrage	  
beste	  ouders,	  De	  Ouderraad	  van	  de	  Meidoorn	  
wil	  u	  graag	  informeren	  over	  de	  Ouderbijdrage	  

van	  het	  schooljaar	  2019-‐	  2020.	  Op	  dit	  moment	  
heeft	  73	  %	  van	  alle	  ouders	  de	  Ouderbijdrage	  
betaald.	  	  

Uit	  de	  Ouderbijdrage	  zijn	  de	  Artis-‐uitjes,	  het	  
Sinterklaasfeest	  en	  het	  Kerstdiner	  betaald.	  
Door	  de	  Corona-‐crisis	  konden	  een	  aantal	  

activiteiten	  helaas	  niet	  doorgaan	  (bijvoorbeeld	  
het	  Koningsontbijt,	  het	  Meidoornfestival,	  het	  
klassengeld	  en	  het	  schoolreisje).	  	  

In	  plaats	  daarvan	  krijgt	  elke	  docent	  een	  klein	  
budget	  waar	  hij/zij	  zelf	  invulling	  aan	  kan	  
geven,	  krijgen	  alle	  kinderen	  een	  klassenfoto	  

en	  wordt	  er	  nog	  gekeken	  of	  er	  een	  kleine	  
verrassing	  kan	  worden	  georganiseerd.	  Het	  
overgebleven	  budget	  wordt	  op	  verzoek	  van	  de	  

docenten	  doorgeschoven	  naar	  de	  volgende	  
schooljaren.	  	  

Ouders	  die	  nog	  niet	  betaald	  hebben,	  hebben	  
inmiddels	  een	  aparte	  mail	  met	  betaallink	  

ontvangen	  .	  Betaal	  uw	  bijdrage	  aub	  snel	  !!	  	  Er	  
zijn	  immers	  al	  uitgaven	  gedaan	  voor	  bezoek	  
aan	  Artis,	  klassengeld,	  het	  Sinterklaasfeest	  en	  

het	  Kerstdiner.	  	  	  
	  
Als	  u	  een	  nog	  niet	  betaald	  heeft	  en	  een	  

Stadspas	  heeft	  kunt	  u	  deze	  bij	  Dieke	  laten	  
scannen.	  De	  gemeente	  Amsterdam	  betaalt	  
dan	  uw	  bijdrage.	  

Fijne	  zomer	  gewenst	  en	  met	  vriendelijke	  
groet,	  De	  Ouderraad	  van	  de	  Meidoorn	  en	  
Madeleine	  	  

	  
De	  Ouderraad	  is	  dringend	  op	  zoek	  naar	  een	  
nieuwe	  voorzitter!!	  

De	  afgelopen	  jaren	  was	  Kokkie	  Paul	  (moeder	  
van	  Charlie	  uit	  BB3)	  voorzitter.	  Doordat	  zij	  er	  
nu	  mee	  stopt	  zijn	  we	  dringend	  op	  zoek	  naar	  

een	  nieuwe	  voorzitter.	  Het	  is	  een	  leuke	  
functie,	  je	  ziet	  meer	  van	  de	  school	  !	  Ook	  als	  je	  

'gewoon	  lid'	  wilt	  worden	  ben	  je	  van	  harte	  
welkom	  !	  Mail	  aub	  naar	  	  
mailto:Ouderraadmeidoornamsterdam@gmail

.com.	  
	  
Wormenhotel	  

Door	  de	  warmte	  zijn	  de	  wormen	  nu	  extra	  
actief	  en	  hebben	  ze	  flink	  veel	  eten	  nodig.	  Geef	  
dus	  al	  je	  groente	  en	  fruitafval	  aan	  de	  wormen,	  

dan	  worden	  het	  hele	  grote	  pieren.	  
	  
Zwemles	  in	  de	  zomer	  

Kinderen	  die	  zwemles	  hebben	  via	  het	  
Jeugdsportfonds	  hebben	  deze	  zomer	  recht	  op	  
gratis	  zwemles.	  Dat	  heeft	  de	  gemeente	  

besloten	  omdat	  door	  de	  coronacrisis	  het	  
behalen	  van	  een	  zwemdiploma	  flink	  is	  
vertraagd.	  Dus	  wil	  je	  de	  hele	  zomer	  lekker	  

blijven	  zwemmen,	  meld	  je	  dan	  snel	  aan	  via	  
https://formulier.amsterdam.nl/thema/sport/
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aanvraagformulier-‐zwemlessen/Inleiding/	  
Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  terecht	  bij	  

Madeleine.	  	  
	  	  
Midzomer	  Mokum	  en	  Zomerscholen	  

De	  zomervakantie	  staat	  voor	  de	  deur.	  Het	  is	  te	  
verwachten	  dat	  in	  verband	  met	  de	  
coronacrisis	  er	  meer	  kinderen	  deze	  zomer	  in	  

de	  stad	  blijven.	  Daarom	  organiseert	  
Gemeente	  Amsterdam	  Midzomer	  Mokum,	  
een	  activiteitenprogramma	  in	  de	  

zomervakantie	  van	  4	  juli	  tot	  en	  met	  16	  
augustus	  voor	  kinderen,	  jongeren	  en	  
jongvolwassenen	  in	  de	  leeftijd	  van	  0-‐23	  jaar.	  

In	  de	  hele	  stad	  zijn	  er	  sportactiviteiten,	  
culturele	  workshops	  en	  zomerscholen.	  
Aanmelding	  voor	  de	  activiteiten	  is	  grotendeels	  

gratis.	  Op	  www.midzomermokum.nl	  kunt	  u	  
alle	  activiteiten	  bekijken	  en	  inschrijven.	  	  
	  

	  
	  	  
Gevonden	  voorwerpen	  
We	  hebben	  weer	  een	  bak	  vol	  gevonden	  

kledingstukken	  staan.	  Als	  het	  goed	  weer	  is	  
zetten	  we	  de	  bak	  op	  de	  weggeefkast.	  	  	  
	  	  

Vakantiebieb	  weer	  open	  	  
De	  VakantieBieb	  is	  hét	  zomercadeautje	  van	  de	  
Bibliotheek:	  een	  gratis	  app	  vol	  e-‐books	  en	  

luisterboeken	  voor	  jong	  en	  oud!	  De	  
VakantieBieb-‐app	  is	  toegankelijk	  voor	  
iedereen.	  Dus	  ook	  als	  leerlingen	  géén	  lid	  zijn	  

van	  de	  Bibliotheek.	  In	  de	  app	  staan	  e-‐books	  
zoals	  SuperDolfje	  van	  Paul	  van	  Loon	  en	  Lampje	  
van	  Annet	  Schaap.	  Daarnaast	  staan	  er	  dit	  jaar	  

ook	  luisterboeken	  in	  de	  app,	  zoals	  Floddertje	  

van	  Annie	  M.G.	  Schmidt	  en	  De	  jacht	  op	  het	  
schaduwdier	  van	  John	  Flanagan.	  

	  De	  VakantieBieb	  is	  gratis	  beschikbaar	  in	  de	  
App	  Store	  en	  via	  Google	  Play.	  Van	  1	  juli	  tot	  en	  
met	  31	  augustus	  2020.	  Meer	  informatie	  vind	  

je	  op	  www.vakantiebieb.nl.	  
	  

	  
	  
Schoolkrant	  komt	  eraan!	  
Volgende	  week	  komt	  de	  laatste	  interactieve	  

schoolkrant	  uit	  van	  dit	  schooljaar	  –	  met	  
allerlei	  leuke	  info	  en	  foto’s	  en	  filmpjes	  –	  mis	  
‘m	  niet!!	  

	  


