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Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  10	  november	  

!	  vergadering	  van	  de	  vreedzame	  wijkraad	  
waar	  Samuel,	  Emma	  W	  en	  Jamie	  V	  lid	  van	  zijn.	  
Woensdag	  11november	  

!	  overhandiging	  cheque	  met	  opbrengst	  
sponsorloop	  aan	  KiKa	  
	  	  

Viering	  Sinterklaas	  en	  Kerst	  
We	  zijn	  druk	  bezig	  om	  te	  kijken	  hoe	  we	  Sint	  en	  
Kerst	  corona-‐proof	  kunnen	  vieren	  dit	  jaar.	  Met	  

inachtneming	  van	  de	  speciale	  GGD	  richtlijnen.	  
Wat	  we	  nu	  al	  weten	  is	  dat	  Sint	  NIET	  op	  het	  
plein	  wordt	  ontvangen.	  Daarbij	  kan	  ik	  niet	  de	  

afstand	  van	  toekijkende	  ouders	  onderling	  
garanderen.	  Maar	  Sint	  komt	  natuurlijk	  wel	  
langs	  op	  school	  en	  in	  de	  klassen.	  

Kerst	  wordt	  geen	  diner	  op	  donderdag	  17	  
december	  ’s	  avonds	  maar	  een	  ontbijt	  op	  18	  
december	  ’s	  ochtends,	  de	  laatste	  vrijdag	  voor	  

de	  kerstvakantie.	  De	  kinderen	  zijn	  
vrijdagmiddag	  vrij,	  dat	  stond	  al	  in	  de	  kalender,	  

daar	  verandert	  niets	  aan.	  
Wat	  wel	  verandert	  is	  de	  donderdagmiddag	  17	  
december:	  	  die	  stond	  als	  VRIJ	  op	  de	  kalender,	  

zodat	  iedereen	  tijd	  had	  om	  het	  eten	  voor	  ’s	  
avonds	  te	  bereiden.	  Dat	  is	  nu	  niet	  nodig	  dus	  
die	  donderdagmiddag	  is	  er	  gewoon	  school.	  

Zodra	  er	  meer	  informatie	  bekend	  is	  die	  voor	  
jullie	  belangrijk	  is,	  staat	  het	  in	  de	  nieuwsbrief.	  
	  	  

	  Jas	  kwijt?	  
De	  bak	  met	  gevonden	  voorwerpen	  is	  alweer	  
VOL!!!	  Onbegrijpelijk	  dat	  er	  zoveel	  jassen	  in	  

liggen	  vinden	  wij.	  Mis	  je	  een	  kledingstuk	  van	  je	  
kind,	  vraag	  even	  Rob	  of	  Dieke	  of	  je	  in	  de	  bak	  
kan	  kijken.	  Als	  het	  droog	  is	  zullen	  we	  hem	  op	  

het	  plein	  zetten.	  
	  	  
Brief	  voor	  alle	  ouders	  

Bij	  deze	  nieuwsbrief	  zit	  een	  brief	  van	  Theo	  
Hooghiemstra	  voor	  alle	  ouders.	  Theo	  is	  de	  

baas	  van	  Madeleine,	  de	  bestuurder	  van	  
AWBR,	  de	  stichting	  waar	  wij	  als	  openbare	  

school	  in	  West	  bij	  horen.	  Er	  volgt	  ook	  nog	  een	  
Engelse	  vertaling	  van	  de	  brief,	  met	  dank	  aan	  
Elizabeth,	  moeder	  van	  onze	  school.	  

	  	  
Afsluiting	  TSA	  blok	  
We	  kondigen	  nu	  vast	  aan	  dat	  in	  de	  week	  van	  

23	  november	  er	  allerlei	  activiteiten	  worden	  
georganiseerd	  ter	  afsluiting	  van	  het	  1e	  TSA	  
blok.	  Sommige	  live	  maar	  de	  meesten	  online.	  

	  	  
Opbrengst	  sponsorloop	  
In	  tegenstelling	  tot	  wat	  er	  in	  de	  vorige	  

nieuwsbrief	  stond,	  nu	  nog	  geen	  totaalbedrag	  
van	  wat	  de	  sponsorloop	  heeft	  opgebracht.	  
Maar	  we	  kunnen	  wel	  alvast	  verklappen:	  het	  is	  

echt	  HEEL	  VEEL!!!	  
Woensdagochtend	  komt	  de	  KiKa	  mascotte	  
langs	  om	  de	  cheque	  met	  het	  bedrag	  in	  

ontvangst	  te	  nemen	  en	  dan	  hoort	  iedereen	  
hoe	  veel	  het	  is	  wat	  al	  jullie	  kinderen	  bij	  elkaar	  

hebben	  gerend!	  
	  

	  
	  
Samen	  is	  niet	  alleen	  

Een	  fiets,	  schoolspullen,	  of	  sport/	  cultuur	  
lessen	  nodig?	  Stichting	  SINA	  helpt	  iedereen	  
die	  het	  nodig	  heeft.	  Ook	  als	  je	  geen	  

verblijfspapieren	  hebt	  kun	  je	  met	  hun	  contact	  
opnemen.	  Ze	  werken	  op	  basis	  van	  vertrouwen	  
en	  zullen	  je	  gegevens	  nooit	  aan	  anderen	  

verstrekken.	  	  
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Je	  kunt	  zelf	  via	  hun	  website	  
http://www.stichtingsina.nl	  voor	  kinderen	  tot	  

21	  jaar	  de	  volgende	  voorzieningen	  aanvragen:	  	  
•	  Sportlessen	  en	  zwemlessen.	  
•	  Cultuurlessen	  zoals	  muziekles,	  toneel	  en	  

dansen.	  
•	  Allerlei	  spullen.	  Denk	  aan:	  fietsen,	  een	  
kamerinrichting	  (zoals	  matrassen,	  bedden,	  

bureaus),	  (sport)	  kleding,	  schoolspullen	  (zoals	  
boeken,	  ouderbijdrage).	  	  
Voor	  meer	  informatie	  kijk	  op	  de	  website	  

http://www.stichtingsina.nl	  of	  neem	  contact	  
op	  via	  020-‐2441972.	  	  
	  

Schoolmelk.	  Geef	  bekers	  mee!	  
Vergeet	  geen	  lege	  afsluitbare	  beker	  aan	  je	  
kind	  mee	  te	  geven.	  We	  doen	  namelijk	  mee	  

aan	  een	  pilot	  waarin	  de	  individuele	  pakjes	  
schoolmelk	  worden	  vervangen	  door	  (gratis)	  
grootverpakkingen	  melk/karnemelk	  en	  in	  

sommige	  weken	  ook	  yoghurt.	  Als	  je	  kind	  wil	  
kan	  hij/zij	  dan	  uit	  zijn	  eigen	  beker	  drinken.	  De	  

vieze	  beker	  gaat	  mee	  naar	  huis.	  Wij	  wassen	  de	  
beker	  niet	  af	  op	  school.	  	  
	  	  

Koffie	  met	  Madeleine	  
Net	  als	  vorig	  jaar	  leek	  het	  met	  handig	  om	  zo	  
nu	  en	  dan	  een	  contactmoment	  te	  organiseren	  

voor	  als	  je	  vragen	  hebt	  over	  school.	  Niet	  over	  
je	  eigen	  kind,	  maar	  over	  de	  school	  in	  het	  
algemeen.	  Ideeën,	  opmerkingen,	  kritiek	  

(beetje	  leuk	  opbouwend),	  kortom,	  
meedenken.	  Ik	  heb	  een	  aantal	  momenten	  
geprikt,	  een	  half	  uurtje.	  Ze	  komen	  op	  de	  

kalender	  op	  de	  website	  en	  in	  de	  
nieuwsbrieven.	  De	  eerste	  is	  volgende	  week	  
woensdag	  11	  november	  van	  08.45-‐09.15.	  Als	  

je	  denkt,	  ja,	  ik	  heb	  wel	  iets	  wat	  ik	  wil	  vragen	  of	  
bespreken,	  meld	  je	  dan	  aan	  via	  
mailto:directie@10emeidoorn.nl	  en	  dan	  krijg	  

je	  een	  link	  voor	  een	  Teams	  meeting	  
toegestuurd.	  
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