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Belangrijke	  data	  
Deze	  week	  

!	  10	  minuten	  gesprekken	  
Maandag	  5	  oktober	  
!	  workshop	  van	  de	  Openbare	  Bibliotheek:	  

“schrijver	  op	  school”voor	  de	  TB	  
Dinsdag	  6	  oktober	  
!	  theoretisch	  verkeersexamen	  voor	  gr	  8	  	  

!	  1e	  vergadering	  nieuwe	  leerlingenraad	  
Woensdag	  7oktober	  
!	  repetitie	  schoolorkest	  olv	  Nienke	  

Vrijdag	  	  9	  oktober	  
!	  brieven	  voor	  sponsorloop	  mee	  
!	  schrijver	  op	  school	  voor	  de	  TB	  

Maandag	  12	  t/m	  vrijdag	  16	  oktober	  
!	  herfstvakantie	  
Maandag	  19	  oktober	  

!	  studiedag	  
Maandag	  26	  oktober	  
!	  sponsorloop	  

	  
Moria	  

India	  en	  Yuna,	  onze	  bovenbouwleerlingen,	  
hebben	  met	  hun	  lege	  petflessenactie	  het	  
geweldige	  bedrag	  opgehaald	  van	  €	  600,90.	  We	  

zijn	  enorm	  trots	  op	  hen	  en	  blij	  dat	  we	  op	  deze	  
manier	  met	  alle	  kinderen,	  ouders,	  teamleden	  
en	  buurtgenoten	  een	  bijdrage	  konden	  leveren	  

aan	  mensen	  in	  nood.	  India	  en	  Yuna	  schenken	  
het	  opgehaald	  bedrag	  aan	  Because	  we	  carry,	  
een	  organisatie	  die	  al	  veel	  doet	  voor	  

vluchtelingen	  in	  Griekenland.	  
Foto	  stuur	  ik	  je	  apart	  toe	  Liesbeth.	  
	  

	  

Kinderboekenweek	  
In	  de	  Kinderboekenweek	  wordt	  er	  door	  de	  BB	  

en	  de	  TB	  voorgelezen	  aan	  de	  MB,	  MOB	  en	  OB.	  
In	  de	  SchoolPraat	  app	  komen	  mooie	  foto’s	  
voorbij.	  Ook	  Hester,	  onze	  vakleerkracht	  

Beeldende	  Vorming	  sluit	  aan	  bij	  het	  
Kinderboekenweek-‐thema	  “En	  Toen”	  met	  
deze	  prachtige	  portretten	  van	  oma’s	  en	  opa’s.	  

Volgende	  week	  een	  foto	  van	  leerlingen	  met	  de	  
prijswinnende	  boeken	  die	  we	  als	  school	  
cadeau	  hebben	  gekregen	  van	  de	  OuderRaad!	  

	  	  
Verkeersexamen	  
Volgende	  week	  doen	  de	  leerlingen	  van	  groep	  

8	  op	  dinsdag	  het	  theoretisch	  verkeersexamen.	  
Later	  in	  het	  jaar	  volgt	  het	  praktische	  
verkeerexamen	  waarbij	  ze	  daadwerkelijk	  door	  

de	  stad	  moeten	  fietsen.	  
	  	  
Sponsorloop	  

Op	  26	  oktober	  organiseren	  we	  een	  
sponsorloop	  op	  het	  schoolplein.	  De	  opbrengst	  

gaat	  naar	  KiKa	  Stichting	  Kinderen	  Kankervrij.	  
Op	  vrijdag	  7	  oktober	  krijgen	  de	  kinderen	  
formulieren	  mee	  om	  onder	  familieleden	  en	  

vrienden	  sponsors	  te	  werven:	  voor	  elk	  rondje	  
dat	  ze	  lopen	  betaalt	  de	  sponsor	  een	  klein	  
bedrag.	  Hoe	  meer	  rondjes	  de	  kinderen	  lopen,	  

hoe	  meer	  geld	  ze	  ophalen	  voor	  het	  goede	  
doel.	  	  In	  de	  week	  na	  de	  herfstvakantie	  komt	  
degene	  van	  KiKa	  die	  ons	  begeleidt,	  in	  alle	  

klassen	  iets	  vertellen.	  
	  	  
Verbouwing	  

Misschien	  hebben	  jullie	  het	  al	  van	  je	  kinderen	  
gehoord	  als	  ze	  in	  de	  tussenbouw	  of	  
bovenbouw	  zitten:	  volgend	  schooljaar	  wordt	  

de	  school	  verbouwd.	  
Het	  slechte	  nieuws:	  dat	  betekent	  wij	  een	  jaar	  
lang	  niet	  in	  het	  gebouw	  kunnen	  verblijven.	  

Ingrijpend	  en	  heftig	  voor	  kinderen,	  ouders	  en	  
het	  team.	  En	  voor	  de	  buurt	  omdat	  het	  overlast	  
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met	  zich	  mee	  zal	  brengen.	  We	  hebben	  13	  
groepen	  waarvoor	  we	  voor	  een	  jaar	  een	  plek	  

moeten	  vinden.	  Daar	  zijn	  we	  druk	  mee	  bezig,	  
maar	  we	  hebben	  nog	  niet	  voor	  13	  groepen	  
onderdak	  gevonden.	  Zodra	  ik	  dat	  weet,	  deel	  ik	  

dat	  uiteraard	  met	  jullie.	  Dat	  onderdak	  zal	  niet	  
in	  een	  andere	  kant	  van	  de	  stad	  zijn,	  maar	  jullie	  
begrijpen	  wellicht	  zelf	  ook	  dat	  er	  niet	  om	  de	  

hoek	  een	  schoolgebouw	  leeg	  staat.	  Dat	  
zouden	  we	  natuurlijk	  het	  liefste	  willen	  maar	  
dat	  is	  niet	  realiseerbaar.	  Afhankelijk	  van	  welke	  

groepen	  waarheen	  verhuizen,	  zal	  dat	  voor	  
sommige	  ouders	  betekenen	  dat	  zij	  kinderen	  ’s	  
ochtends	  weg	  moeten	  brengen	  naar	  twee	  

locaties.	  Zoals	  het	  er	  nu	  uit	  ziet	  lijkt	  dat	  
onvermijdelijk	  helaas.	  
	  

Het	  goede	  nieuws:	  we	  krijgen	  een	  prachtige	  
school	  terug	  J	  Met	  ruimere	  lokalen,	  een	  lift,	  
een	  mooi	  schoolplein,	  de	  voorschool	  weer	  in	  

het	  gebouw,	  een	  grotere	  gymzaal,	  een	  echte	  
daktuin	  en	  een	  nieuw	  ventilatiesysteem	  wat	  

ook	  kan	  koelen.	  Inmiddels	  is	  er	  een	  
verbouwingscommissie	  waarin	  6	  ouders	  en	  5	  
teamleden	  zitten.	  Onder	  die	  ouders	  zijn	  een	  

architect	  en	  een	  binnenhuisarchitect	  en	  
iemand	  die	  wat	  van	  schoolpleinen	  afweet.	  
Anderhalf	  jaar	  geleden	  toen	  we	  het	  schoolplan	  

schreven,	  hebben	  we	  al	  veel	  informatie	  
opgehaald	  bij	  het	  team	  en	  de	  leerlingenraad	  
over	  wat	  de	  wensen	  waren.	  Uit	  een	  eerdere	  

enquête	  over	  het	  gebouw	  zijn	  ook	  wensen	  van	  
ouders	  uitgevraagd.	  
Groep	  8	  heeft	  in	  het	  minidenklab	  al	  een	  mooie	  

maquette	  gemaakt	  vorig	  jaar	  juni	  zodat	  voor	  
iedereen	  duidelijk	  is	  welke	  richting	  we	  op	  gaan	  
met	  de	  verbouwing.	  

	  
De	  reden	  dat	  we	  gaan	  verbouwen	  is	  dat	  het	  
gebouw	  aan	  de	  binnenkant	  versleten	  begint	  te	  

raken	  en	  installaties	  vervangen	  moeten	  
worden.	  Voor	  ons	  Montessori-‐onderwijs	  zijn	  

veel	  lokalen	  te	  klein,	  als	  je	  wilt	  dat	  kinderen	  
veel	  ruimte	  hebben	  om	  samen	  te	  werken	  of	  

alleen	  te	  werken,	  om	  op	  kleedjes	  te	  werken.	  
We	  hebben	  nu	  4	  lokalen	  ‘te	  veel’	  waardoor	  we	  
nu	  al	  3	  jaar	  100	  kinderen	  te	  logeren	  hebben	  

van	  verschillende	  scholen.	  Wat	  we	  graag	  
willen	  is	  een	  school	  met	  precies	  voldoende	  
ruime	  lokalen.	  

	  Binnenkort	  komt	  er	  een	  
informatiebijeenkomst,	  online,	  voor	  alle	  
geïnteresseerde	  ouders.	  Ik	  weet	  nog	  veel	  

details	  niet,	  maar	  natuurlijk	  moeten	  jullie	  in	  
dit	  proces	  meegenomen	  worden.	  Ik	  sta	  open	  
voor	  opmerkingen	  en	  tips.	  Ik	  houd	  jullie	  op	  de	  

hoogte.	  En	  wil	  je	  eerder	  dringend	  meer	  weten,	  
mail	  me	  of	  benader	  me	  op	  het	  schoolplein!	  
	  	  

Regel	  van	  de	  week	  
	  

	  
	  

	  
	  
Ventilatie	  
Zoals	  gisteren	  al	  op	  het	  nieuws	  was	  is	  in	  het	  

kader	  van	  Corona	  door	  het	  ministerie	  aan	  
schoolbesturen	  gevraagd	  om	  in	  kaart	  te	  
brengen	  hoe	  het	  met	  de	  ventilatie	  op	  

scholengesteld	  is.	  Bij	  deze	  nieuwsbrief	  een	  
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brief	  van	  ons	  bestuur	  over	  de	  situatie	  op	  de	  
Meidoorn.	  

	  
Verkeer	  
Met	  de	  buurtmakelaar	  van	  de	  gemeente	  en	  de	  

St	  Jan	  en	  de	  politie	  samen	  worden	  er	  plannen	  
gesmeed	  om	  de	  omgeving	  van	  de	  school	  
veiliger	  te	  maken	  qua	  verkeersdrukte	  in	  de	  

ochtend	  tussen	  08.00-‐08.30.	  
Vooralsnog	  is	  mijn	  vraag	  aan	  jullie	  om	  zo	  min	  
mogelijk	  met	  de	  auto	  te	  komen	  en	  zoveel	  

mogelijk	  lopend.	  Als	  je	  niet	  anders	  kan	  dan	  
met	  de	  auto,	  parkeer	  dan	  op	  de	  Kiss	  en	  Ride	  
plek	  voor	  het	  Chassé	  hotel	  en	  zet	  daar	  je	  kind	  

af	  en	  blokkeer	  niet	  de	  straat	  door	  midden	  
voor	  school	  te	  stoppen.	  En	  ik	  realiseer	  me	  dat	  
het	  makkelijk	  is	  om	  het	  zo	  te	  vragen	  hoor!	  Met	  

al	  dat	  verkeer	  in	  de	  ochtend.	  Maar	  hopelijk	  
lukt	  het.	  
	  	  

	  
	  


