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Belangrijke	  data:	  
Maandag	  17	  augustus	  

!	  eerste	  schooldag	  
Woensdag	  2	  september	  	  
!	  sportdag	  OB	  en	  MB	  bij	  Blauwwit	  

	  	  
Bedankje	  van	  de	  ouders	  
Afgelopen	  vrijdag	  tijdens	  onze	  studiedag	  

werden	  we	  verrast	  door	  twee	  ouders	  die	  ons	  
namens	  alle	  ouders	  een	  bedankje	  kwamen	  
brengen:	  een	  prachtige	  poster	  met	  hartjes-‐

tekeningen	  van	  kinderen	  en	  een	  mooie	  fles	  
wijn,	  bijzondere	  bieren	  of	  een	  boekenbon	  
voor	  alle	  collega’s.	  We	  voelden	  ons	  enorm	  	  

gezien	  door	  jullie,	  dank	  daarvoor!	  
	  

	  
	  	  
Schooltijden	  en	  TSA	  

We	  verwachten	  na	  de	  zomer	  weer	  gewoon	  de	  
oude	  schooltijden	  aan	  te	  houden	  omdat	  we	  
weer	  gaan	  starten	  met	  de	  TSA.	  Dus	  dat	  

betekent	  van	  08.30-‐15.15	  en	  op	  woensdag	  tot	  
12.30	  uur.	  Wij	  informeren	  ook	  de	  BSO’s	  deze	  
week.	  

	  	  
Vertrek	  Kirsten	  en	  Simone	  
Na	  een	  half	  jaar	  te	  hebben	  ingevallen	  via	  De	  

Brede	  Selectie,	  onze	  invalpool,	  vertrekt	  juf	  
Simone	  weer	  naar	  een	  andere	  school.	  Een	  tijd	  

geleden	  had	  Simone	  een	  vaste	  baan	  op	  De	  
Meidoorn,	  dus	  het	  was	  heerlijk	  vertrouwd	  om	  

haar	  weer	  terug	  te	  zien	  en	  heel	  erg	  fijn	  om	  
iemand	  in	  het	  team	  erbij	  te	  hebben	  die	  wist	  
hoe	  het	  werkte	  op	  de	  Meidoorn.	  We	  wensen	  

haar	  veel	  succes	  met	  haar	  ontdektocht	  naar	  
nieuwe	  scholen,	  te	  beginnen	  de	  9e	  Montessori	  
waar	  ze	  in	  de	  bovenbouw	  gaat	  werken!	  

	  	  
En	  na	  5	  jaar	  bij	  ons	  op	  school	  te	  hebben	  
gewerkt	  neemt	  ook	  Kirsten	  Muetstege	  

afscheid.	  Dat	  vinden	  we	  heel	  erg	  jammer	  maar	  
we	  begrijpen	  het	  goed.	  Kirsten	  heeft	  na	  de	  
universitaire	  pabo	  tijdens	  het	  werken	  bij	  ons	  

haar	  studie	  Orthopedagogiek	  afgemaakt	  en	  
was	  vanaf	  vorig	  jaar	  al	  3	  dagen	  aan	  het	  werk	  
bij	  Zien	  in	  de	  Klas,	  een	  bureau	  dat	  scholen	  

ondersteunt.	  Twee	  banen	  en	  een	  zoontje	  van	  
1	  jaar	  was	  toch	  wat	  veel	  van	  het	  goede,	  zeker	  
omdat	  Kirsten	  iemand	  is	  die	  alles	  graag	  heel	  

erg	  goed	  wil	  doen.	  We	  gaan	  haar	  enorm	  
missen:	  ze	  is	  een	  rustige,	  professionele,	  

betrouwbare,	  lieve,	  vrolijke	  en	  zeer	  
gewaardeerde	  collega.	  Hopelijk	  zien	  we	  haar	  
nog	  terug	  in	  haar	  rol	  als	  orthopedagoge.	  

	  	  
Leerlingenraad	  
Met	  een	  inmiddels	  traditioneel	  ontbijt	  bij	  

Buon	  Giorno	  heeft	  de	  leerlingenraad	  het	  
schooljaar	  afgesloten.	  Kyomi,	  Guus,	  Eloï,	  
Wiam,	  Kayleigh	  en	  Nour	  hebben	  meegedacht	  

over	  allerlei	  onderwerpen,	  een	  film	  gemaakt	  
om	  ouders	  rond	  te	  leiden	  toen	  dat	  door	  
Corona	  niet	  meer	  live	  kon,	  de	  boeken	  die	  we	  

ivm	  De	  Kinderboekenweek	  cadeau	  kregen	  van	  
de	  Nieuwe	  Boekhandel	  opgehaald,	  de	  spellen	  
voor	  op	  het	  schoolplein	  opnieuw	  uitgelegd	  

aan	  de	  klas,	  in	  de	  krant	  gestaan	  met	  onze	  
Meidoorn	  boom,	  en	  samen	  met	  het	  team	  
besloten	  dat	  we	  een	  Ecoschool	  gaan	  worden.	  

Dankjulliewel!	  
Na	  de	  zomer	  komen	  we	  nog	  een	  keer	  bij	  
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elkaar	  om	  de	  advertenties	  voor	  de	  nieuwe	  
leden	  te	  maken	  en	  om	  de	  

sollicitatiegesprekken	  te	  voeren.	  
	  

	  
	  	  
Zomeractiviteiten	  in	  de	  Baarsjes	  

Onze	  vrijwilligers	  coördinator	  van	  de	  TSA	  is	  
Khadija	  Alami.	  Zij	  is	  ook	  een	  van	  de	  
Sleutelvrouwen	  van	  de	  Baarsjes	  en	  

organiseert	  allerlei	  zomeractiviteiten.	  
	  

	  
	  	  

Voorschoolse	  opvang	  nodig?	  
BSO	  Partou	  stopt	  met	  de	  voorschoolse	  opvang	  
–	  daarmee	  staan	  sommige	  ouders	  voor	  een	  

probleem.	  Vandaar	  deze	  vraag:	  zijn	  er	  meer	  
ouders	  op	  de	  Meidoorn	  die	  behoefte	  hebben	  

aan	  voorschoolse	  opvang?	  Als	  we	  de	  ouders	  
verzamelen	  die	  dat	  zouden	  willen,	  kunnen	  we	  
misschien	  een	  BSO	  bereid	  vinden	  dat	  te	  

bieden.	  Je	  kan	  Madeleine	  mailen:	  
mailto:m.schoute@10emeidoorn.nl.	  	  
	  

Midzomer	  Mokum	  
Deze	  zomervakantie	  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.	  	  

	  

	  
	  	  
Zomerboekjes	  Kidsweek	  

Vanaf	  deze	  week	  staan	  de	  zomerboekjes	  van	  
Kidsweek	  weer	  online.	  Vol	  puzzels,	  vragen	  en	  
opdrachten	  bij	  artikelen	  uit	  de	  krant,	  recepten	  

en	  nog	  veel	  meer!	  Je	  kunt	  ze	  hier	  downloaden:	  
https://lessonup.io/app/view-‐
plan/L3arBDWgsqYt7czKS/zomerboekjes	  	  

	  
Zomerkunstactiviteiten	  
Gedurende	  alle	  weken	  van	  de	  zomervakantie	  

2020	  kunnen	  kinderen	  tussen	  de	  6	  en	  15	  jaar	  
deelnemen	  aan	  verschillende	  kunstactiviteiten	  
waarin	  zij	  onder	  leiding	  van	  een	  professionele	  

kunstdocent	  samenwerken	  bij	  de	  
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Kinderakademie	  van	  Ateliers	  Westerdok	  in	  
Amsterdam.	  	  Er	  is	  keuze	  tussen	  een	  Zomer	  

Kunst	  Kamp	  van	  2,5	  dag	  of	  voor	  een	  Zomer	  
Kunst	  Workshops	  van	  een	  halve	  dag.	  Er	  
kunnen	  ook	  combinaties	  van	  het	  aanbod	  

gemaakt	  worden,	  zodat	  je	  een	  eigen	  
zomerprogramma	  kunt	  samenstellen.	  
	  

Het	  gehele	  aanbod	  van	  de	  
Zomerkunstactiviteiten	  is	  te	  vinden	  op:	  	  
https://www.kinderakademie.nl/zomervakant

ie-‐2020-‐kinderen-‐jongeren-‐kunst-‐activiteiten/	  	  
	  	  
Een	  Zomer	  Kunst	  Workshop	  van	  2,5	  uur	  is	  45	  

euro	  per	  workshop.	  Een	  Zomer	  Kunst	  Kamp	  
van	  2,5	  dagen	  is	  250	  euro	  per	  week.	  Kinderen	  
in	  bezit	  van	  een	  stadspas	  met	  een	  geldige	  

actie	  worden	  deels	  gesubsidieerd	  door	  de	  
Gemeente	  Amsterdam.	  	  
	  

Sportdagen	  Amsterdam	  West	  
Afwisselend,	  sportief	  en	  uitdagend.	  Wat	  wil	  je	  

nog	  meer?	  In	  week	  3	  en	  4	  van	  de	  vakantie	  
organiseert	  West	  Beweegt	  	  de	  Zomer	  
sportdagen	  West.	  Op	  maandag	  t/m	  

donderdagen	  zijn	  er	  in	  de	  Blauw	  Withal	  elke	  
dag	  verschillende	  activiteiten	  waarbij	  we	  
onder	  andere	  hulp	  krijgen	  van	  Ajax.	  In	  week	  5	  

en	  6	  organiseren	  we	  maandag	  t/m	  woensdag	  
uitjes	  zoals	  BMX,	  zwemmen	  en	  kanoën.	  Voor	  
deze	  laatste	  vier	  weken	  is	  inschrijven	  

verplicht.	  
	  	  	  
Via	  onderstaande	  link	  kunnen	  ouders	  hun	  

kinderen	  inschrijven	  voor	  de	  laatste	  vier	  
weken	  van	  de	  zomervakantie.	  
https://www.amsterdam.nl/nieuws-‐

stadsdeelwest/zomer-‐sportdagen-‐
west/?reload=true	  
	  

	  
	  

Idee	  voor	  een	  zomerfeestje?	  

	  
	  
DeLeeuwsport	  
DeLeeuwsport	  is	  een	  kleinschalige	  opvang	  

voor	  kids	  van	  de	  bovenbouw-‐basisschool	  die	  
graag	  spelen	  en/of	  een	  beetje	  hulp	  kunnen	  
gebruiken.	  Omdat	  concentreren	  lastig	  is,	  het	  

zelfvertrouwen	  een	  oppepper	  nodig	  heeft	  of	  
omdat	  samenwerken	  niet	  goed	  lukt.	  Wat	  het	  
ook	  moge	  zijn,	  misschien	  zoek	  je	  gewoon	  een	  

leuke	  hobby,	  bij	  de	  Leeuwsport	  is	  er	  genoeg	  
tijd	  en	  aandacht	  voor	  iedereen.	  DeLeeuwsport	  
wil	  onderzoeken	  of	  er	  onder	  ouders	  

belangstelling	  een	  dergelijke	  opvang	  als	  TSA	  
aan	  te	  bieden.	  Daarom	  stelt	  hij	  op	  facebook	  3	  
vragen	  om	  hier	  inzicht	  in	  te	  krijgen.	  Als	  je	  deze	  

3	  vragen	  beantwoordt,	  maak	  je	  kans	  op	  20,-‐	  
euro	  (5x).	  Klik	  hier.	  
	  


