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Belangrijke	  data	  
Maandag	  2en	  dinsdag	  3	  november	  	  

!	  schooltandarts	  op	  school	  
Woensdag	  4	  november	  
!	  lesjesochtend	  gaat	  helaas	  niet	  door!	  

!	  uiterste	  inleverdatum	  geld	  Sponsorloop	  voor	  
Kika	  
Vrijdag	  6	  november	  

!	  vergadering	  leerlingenraad	  
!	  bekend	  maken	  opbrengst	  Sponsorloop	  
	  	  
Halloween	  en	  Sint	  Maarten	  
De	  gemeente	  doet	  via	  de	  scholen	  een	  

dringende	  oproep	  aan	  ouders	  om	  niet	  met	  de	  
kinderen	  langs	  de	  deuren	  te	  gaan	  voor	  de	  
viering	  van	  Halloween	  en	  Sint-‐Maarten.	  

Meer	  	  informatie	  en	  tips	  om	  het	  feest	  in	  kleine	  
kring	  	  thuis	  te	  vieren	  vinden	  jullie	  hier	  
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsov

erzicht/sint-‐maarten/	  
In	  verband	  met	  die	  oproep	  van	  de	  
Veiligheidsregio	  Amsterdam	  Amstelland	  

hebben	  wij	  op	  school	  afgesproken	  dat	  we	  wel	  
knutsels	  of	  lampionnen	  maken	  (waarschijnlijk	  	  
vooral	  in	  de	  OB	  en	  MB)	  maar	  die	  blijven	  in	  de	  

klas	  en	  worden	  dus	  niet	  mee	  naar	  huis	  
gegeven	  (of	  pas	  een	  week	  later).	  Het	  idee	  

hierachter	  is	  dat	  het	  voor	  jullie	  zo	  makkelijker	  
duidelijk	  te	  maken	  is,	  dat	  er	  niet	  langs	  de	  
deuren	  wordt	  gegaan.	  
	  	  
Schoolmelk	  

We	  hebben	  ons	  opgegeven	  om	  aan	  een	  gratis	  
pilot	  met	  schoolmelk	  mee	  te	  doen.	  In	  plaats	  
van	  individuele	  pakjes	  schoolmelk	  tegen	  

betaling	  wordt	  er	  nu	  elke	  week	  gratis	  in	  
grootverpakkingen	  melk/karnemelk	  en	  in	  
sommige	  weken	  ook	  yoghurt	  geleverd.	  Niet	  

alle	  klassen	  regelen	  het	  op	  dezelfde	  manier,	  
maar	  een	  handig	  idee	  lijkt	  om	  je	  kind	  een	  lege	  
afsluitbare	  beker	  mee	  te	  geven.	  Daar	  drinkt	  hij	  

of	  zij	  zuivel	  uit	  (alleen	  maar	  als	  hij	  of	  zij	  wil	  
uiteraard..)	  en	  de	  vieze	  beker	  gaat	  mee	  naar	  

huis.	  Wij	  wassen	  de	  beker	  niet	  af	  op	  school.	  Je	  
krijgt	  het	  vanzelf	  te	  horen	  als	  het	  in	  de	  klas	  

van	  je	  kind	  anders	  geregeld	  wordt.	  
	  	  

Studiedag	  
LET	  OP:	  vrijdag	  19	  februari	  is	  een	  studiedag.	  
Hij	  staat	  wel	  op	  onze	  website,	  en	  ook	  in	  het	  

overzicht	  achter	  op	  de	  Meidoorn	  kalender,	  
maar	  hij	  staat	  NIET	  in	  de	  kalender. Volgend	  
jaar	  nog	  beter	  checken….	  
	  	  
De	  Meidoorn	  helpt	  de	  Voedselbank	  

Net	  als	  vorig	  jaar	  doen	  wij	  met	  veel	  andere	  
Amsterdamse	  scholen	  weer	  mee	  aan	  de	  
Scholenactie,	  een	  voedselwervingsactie	  van	  

de	  voedselbank.	  Er	  zijn	  al	  heel	  wat	  dozen	  
gevuld,	  maar	  doneren	  kan	  tot	  12	  november.	  
Jullie	  kunnen	  helpen	  met	  het	  doneren	  van	  

lang	  houdbare	  producten.	  In	  het	  wensenlijstje	  
hieronder	  vind	  je	  producten	  die	  zij	  graag	  
ontvangen.	  
	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  pasta,	  rijst,	  couscous	  en	  aardappelpuree	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  pastasauzen	  en	  soep	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  groenten	  en	  fruit	  in	  blik	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  koffie	  en	  thee	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  ontbijtgranen	  en	  beleg	  (jam,	  pindakaas)	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  vlees	  en	  vis	  in	  blik	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  zonnebloemolie	  en	  noten	  
	  

Uiteraard	  zijn	  wij	  met	  andere	  producten	  ook	  

blij.	  Zolang	  de	  producten	  maar	  langer	  
houdbaar	  zijn	  en	  goed	  verpakt.	  	  
	  

	  



	  
	  
Nieuwsbrief	  nr	  10	  2020-‐2021	  	  

Luizen	  
In	  verband	  met	  Corona	  wordt	  er	  door	  

sommige	  klassenouders	  buiten	  luizen	  
gepluisd,	  maar	  de	  luizen	  zijn	  hardnekkig!	  Dus	  
blijf	  er	  ook	  thuis	  aandacht	  aan	  besteden!	  

Meer	  info	  kan	  je	  vinden	  op	  onze	  site:	  
https://10emeidoorn.nl/gezondheid-‐
veiligheid/	  -‐	  1548171747223-‐223820a2-‐d72a	  	  

	  
Verkeersproef	  
Vanaf	  maandag	  9	  november	  wordt	  er	  een	  

proef	  uitgevoerd	  waarbij	  de	  brug	  van	  de	  
Clerqstraat	  over	  de	  Da	  Costakade	  tijdelijk	  
wordt	  afgesloten	  voor	  gemotoriseerd	  verkeer.	  

Fietsers,	  voetgangers	  en	  de	  tram	  kunnen	  wel	  
gewoon	  over	  de	  brug.	  Het	  doel	  is	  te	  kijken	  hoe	  
de	  verkeerssituatie	  voor	  o.a.	  fietsers	  veiliger	  

gemaakt	  kan	  worden.	  Meer	  informatie	  kun	  je	  
vinden	  via	  deze	  link:	  
https://www.amsterdam.nl/projecten/clercqs

traat-‐jan-‐evertsenstraat/nieuws-‐
declerq/proef-‐verkeersmaatregelen/	  	  

	  
Olie-‐	  en	  vetinzamelpunt	  –	  en	  inkttoners	  
Met	  de	  feestdagen	  in	  aantocht	  (ook	  al	  zijn	  ze	  

aangepast	  ivm	  Corona)	  is	  het	  goed	  om	  weer	  
eens	  te	  vermelden	  dat	  jullie	  bij	  ons	  je	  
gebruikte	  olie	  en	  frituurvet	  in	  kunt	  leveren	  op	  

school	  .	  Wij	  zijn	  een	  officieel	  inzamelpunt.	  Je	  
kan	  het	  bij	  Rob	  afgeven.	  Ook	  gebruikte	  toners	  
van	  printers	  kun	  je	  op	  school	  inleveren.	  

	  
Montessori	  
Maria	  Montessori	  heeft	  niets	  bedacht	  zonder	  

een	  diepgaande	  achterliggende	  gedachte.	  Wij	  
vinden	  het	  leuk	  om	  jullie	  af	  en	  toe	  te	  
informeren	  over	  een	  onderdeel	  van	  het	  

montessorionderwijs.	  
	  
Aanvankelijk	  en	  technisch	  lezen	  volgens	  

Montessori:	  In	  een	  montessorischool	  wordt	  
het	  lezen	  anders	  aangeboden	  dan	  jullie	  

wellicht	  gewend	  zijn	  vanuit	  je	  eigen	  
schoolervaringen.	  Montessori	  gaat	  er	  van	  uit	  

dat	  de	  gevoelige	  periode	  voor	  het	  leren	  van	  
letters	  in	  de	  peuterleeftijd	  ligt,	  als	  kinderen	  
zo'n	  twee,	  drie	  jaar	  oud	  zijn.	  Vanaf	  vier	  jaar	  

kan	  het	  kind	  dan	  echt	  met	  lezen	  beginnen.	  In	  
een	  Montessorischool	  gaat	  het	  schrijven	  aan	  
het	  lezen	  vooraf.	  Kinderen	  werken	  met	  allerlei	  

Montessorimateriaal	  als	  indirecte	  
voorbereiding	  op	  het	  schrijven.	  Enkele	  
voorbeelden	  daarvan	  zijn	  het	  oefenen	  van	  de	  

pengreep	  wat	  indirect	  geoefend	  wordt	  bij	  de	  
cilinderblokken	  en	  de	  geometrische	  
inlegfiguren,	  het	  "licht"	  maken	  van	  de	  hand	  

met	  het	  ruw-‐glad	  materiaal	  en	  de	  stoffendoos,	  
het	  "vast"	  maken	  van	  de	  hand	  met	  
bijvoorbeeld	  het	  werken	  met	  het	  

geometrische	  kastje.	  Directe	  voorbereiding	  op	  
het	  schrijven	  zijn	  de	  schuurpapieren	  
schrijfletters	  die	  kinderen	  die	  daar	  aan	  toe	  zijn	  

aangeboden	  krijgen.	  Daarbij	  gebruikt	  het	  kind	  
zijn	  tastzin,	  de	  gezichtszin	  en	  de	  gehoorzin.	  	  
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Het	  leesproces	  begint	  bij	  ons	  al	  in	  de	  
onderbouw.	  Veel	  ouders	  vinden	  het	  leuk	  hun	  
kinderen	  te	  helpen	  en	  te	  stimuleren	  bij	  het	  

lezen	  en	  schrijven.	  Op	  school	  leren	  de	  
kinderen	  vanaf	  de	  onderbouw	  lezen	  met	  
schrijfletters.	  Wij	  willen	  jullie	  vragen	  steeds	  de	  

schrijfletters	  te	  gebruiken	  en	  die	  te	  benoemen	  
zoals	  ze	  uitgesproken	  worden	  in	  de	  woorden	  
(fonetisch).	  Dus:	  

b	  =	  bù	  en	  niet	  bee,	  
a	  =	  à	  en	  niet	  aa,	  (korte	  klinkers	  en	  lange	  
klinkers)	  

De	  tweetekenklanken	  (zoals	  oe	  en	  eu)	  worden	  
meteen	  als	  één	  letterteken	  geleerd,	  dus	  niet	  o	  

en	  e,	  maar	  oe,	  en	  niet	  e	  en	  u,	  maar	  eu.	  
Op	  een	  gegeven	  moment	  wordt	  omgeschakeld	  
van	  schrijf-‐	  naar	  drukletters	  voor	  het	  lezen.	  

	  


