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Belangrijke	  data	  
Donderdag	  19	  november	  

!	  theaterlessen	  voor	  de	  MB	  en	  MOB	  
	  	  
Koffie	  met	  Madeleine	  

Net	  als	  vorig	  jaar	  leek	  het	  me	  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	  staan	  op	  de	  
kalender	  op	  de	  website	  en	  in	  de	  

nieuwsbrieven.	  De	  volgende	  is	  op	  dinsdag	  24	  	  
novemberis	  volgende	  week	  woensdag	  11	  
november	  van	  08.45-‐09.15	  uur.	  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.	  

	  
Kika	  
Woensdag	  hebben	  we	  de	  cheque	  met	  de	  

opbrengst	  van	  de	  sponsorloop	  overhandigd	  
aan	  KiKa	  –	  Stichting	  Kinderen	  Kankervrij.	  Jullie	  
kinderen	  hebben	  het	  enorme	  bedrag	  van	  	  

€	  11.648,67	  bij	  elkaar	  gerend.	  Wat	  een	  
topprestatie	  en	  wat	  een	  vrijgevigheid	  van	  
jullie,	  jullie	  familie,	  vrienden	  en	  buren.	  

Ontroerend	  veel	  waar	  mooie	  en	  zinnige	  
dingen	  mee	  gedaan	  gaan	  worden	  voor	  zieke	  
kinderen.	  Dank!	  

	  
Crash	  Course	  
Deze	  week	  hadden	  we	  een	  Crash	  Course	  op	  

school:	  9	  zij-‐instromers	  werden	  een	  week	  lang	  
ondergedompeld	  in	  onderwijs.	  Ze	  liepen	  mee	  
in	  de	  klas,	  ze	  kregen	  les	  online,	  ze	  deelden	  

ervaringen,	  bereidden	  een	  les	  voor	  en	  gaven	  
die	  allereerste	  les	  van	  hun	  leven	  en	  kregen	  

feedback.	  Van	  de	  leerkrachten,	  van	  de	  
kinderen	  en	  van	  hun	  eigen	  coaches	  die	  

kwamen	  observeren.	  Maandag	  geven	  ze	  
online	  presentaties	  en	  krijgen	  ze	  te	  horen	  of	  
ze	  geschikt	  worden	  bevonden	  om	  te	  starten	  

met	  de	  Pabo,	  de	  opleiding	  tot	  leerkracht.	  Ze	  
waren	  heel	  blij	  met	  de	  warme	  ontvangst	  en	  
jullie	  leuke	  kinderen!	  
	  

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.	  	  
	  

Sinterklaasversiering	  
Vrijdagmiddag	  heeft	  de	  OR	  de	  school	  
helemaal	  in	  Sinterklaasstemming	  gebracht.	  De	  

school	  is	  weer	  prachtig	  versierd.	  Bedankt!	  
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De	  Vreedzame	  Kinderwijkraad	  
Dinsdag	  10	  november	  vond	  de	  tweede	  

bijeenkomst	  van	  de	  Vreedzame	  
Kinderwijkraad	  plaats	  op	  de	  Joop	  
Westerweelschool.	  De	  raad	  bestaat	  uit	  12	  

kinderen	  van	  vier	  (Vreedzame)	  scholen	  in	  de	  
Baarsjes,	  nl	  de	  Meidoorn	  (Samuel,	  Emma	  W	  
en	  Jamie	  V),	  De	  Visserschool,	  Al	  Maes	  en	  de	  

Joop	  Westerweel.	  	  
	  

In	  de	  eerste	  bijeenkomst	  hebben	  we	  kennis	  
gemaakt	  met	  elkaar,	  nagedacht	  over	  de	  

doelen	  voor	  de	  Vreedzame	  kinderwijkraad	  én	  
hebben	  de	  kinderen	  vragen	  bedacht	  voor	  de	  
huidige	  kinderburgemeester	  Ilias.	  	  

In	  de	  tweede	  bijeenkomst	  hebben	  we	  de	  
vragen	  aan	  de	  kinderburgemeester	  
opgenomen	  en	  we	  gaan	  dit	  filmpje	  naar	  hem	  

sturen,	  zodat	  hij	  de	  vragen	  van	  de	  kinderen	  
kan	  beantwoorden.	  	  
	  

Verder	  hebben	  we	  een	  collage	  gemaakt	  met	  
het	  thema	  van	  de	  week	  van	  Vreedzaam	  

Amsterdam,	  nl	  We	  hebben	  Hart	  voor	  elkaar(in	  
de	  wijk)	  De	  kinderen	  hebben	  opgeschreven	  
wat	  dat	  voor	  hen	  betekent	  en	  bij	  hun	  oproept.	  
	  

Tenslotte	  hebben	  we	  samen	  het	  Vreedzame	  
wijk	  vragenspel	  gespeeld,	  wat	  net	  nieuw	  is!	  
Dit	  spel	  bestaat	  uit	  allerlei	  vragen	  om	  met	  

elkaar	  in	  gesprek	  te	  gaan	  over	  de	  pijlers	  van	  
de	  Vreedzame	  school	  en	  wijk,	  zoals	  we	  horen	  
bij	  elkaar	  en	  we	  lossen	  conflicten	  zelf	  op.	  	  
	  

De	  volgende	  bijeenkomst	  van	  de	  

kinderwijkraad	  is	  op	  dinsdag	  19	  januari	  2021.	  	  
	  

	  

De	  Vrijwillige	  Ouderbijdrage	  in	  Coronatijd	  
Met	  de	  Ouderbijdrage	  worden	  allerlei	  leuke	  

extra's	  op	  school	  betaald.	  Denk	  aan	  het	  
Sinterklaasfeest,	  de	  Montessoridag	  en	  het	  
bezoek	  aan	  Artis.	  Om	  al	  deze	  leuke	  activiteiten	  

te	  bekostigen	  is	  jullie	  bijdrage	  hard	  nodig!	  
Helaas	  konden	  de	  schoolreisjes	  van	  schooljaar	  
2019-‐2020	  niet	  doorgaan.	  Het	  geld	  dat	  

daarmee	  is	  uitgespaard,	  willen	  de	  docenten	  
graag	  besteden	  aan	  schoolreisjes	  de	  komende	  
jaren.	  Verschillende	  activiteiten	  (bv	  het	  

Sinterklaasfeest	  en	  Kerstdiner)	  kunnen	  
gelukkig	  met	  wat	  aanpassingen	  wel	  doorgaan.	  
Daarnaast	  gaat	  de	  Ouderraad	  samen	  met	  

school	  een	  alternatief	  programma	  
samenstellen;	  leuke	  activiteiten	  die	  in	  het	  
voorjaar	  op	  school	  en	  volgens	  de	  Corona	  

regels	  plaatsvinden.	  Deze	  worden	  per	  bouw	  
geregeld.	  Heb	  je	  hiervoor	  suggesties?	  Laat	  het	  
ons	  weten!	  
	  

De	  Vrijwillige	  Ouderbijdrage	  is	  dit	  schooljaar:	  
€	  56,50	  voor	  de	  groepen	  1	  t/m	  7	  
€	  46,50	  voor	  groep	  8	  

€	  36,50	  voor	  leerlingen	  die	  na	  1	  januari	  2021	  
starten	  
Toelichting	  Vrijwillige	  Ouderbijdrage	  

School	  en	  Ouderraad	  willen	  graag	  van	  elke	  
ouder	  die	  het	  kan	  betalen	  de	  €	  25,-‐	  voor	  het	  
schoolreisje	  ontvangen.	  Het	  andere	  deel	  blijft	  

vrijwillig.	  Vergeet	  niet:	  elk	  kind	  gaat	  mee	  op	  
schoolreisje	  en	  kan	  meedoen	  aan	  alle	  
activiteiten!	  

De	  volgende	  kosten	  zitten	  niet	  in	  de	  Vrijwillige	  
Ouderbijdrage:	  
-‐	  vervoer	  naar	  Artis	  of	  museum	  

-‐	  de	  TSA	  (Tussenschoolse	  Opvang)	  
-‐	  het	  cadeautje	  voor	  de	  Sinterklaassurprise	  in	  
de	  TB	  en	  de	  BB	  

-‐	  de	  bijdrage	  voor	  het	  schoolkamp	  in	  groep	  8	  (	  
€	  100,-‐:	  deze	  wordt	  rechtstreeks	  aan	  school	  
betaald	  
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Betalen	  van	  de	  bijdrage	  via	  de	  bank	  	  
Je	  hebt	  een	  mail	  ontvangen	  met	  een	  

betaallink.	  U	  kunt	  in	  1	  x	  of	  in	  delen	  per	  bank	  
betalen.	  Gebruik	  aub	  de	  betaallink	  onderaan	  
de	  mail.	  Voor	  de	  Ouderraad	  is	  dit	  de	  

makkelijkste	  manier	  om	  te	  administreren	  dat	  
het	  bedrag	  is	  overgemaakt.	  
Mocht	  je	  het	  bedrag	  toch	  niet	  via	  de	  link	  

kunnen	  overmaken,	  dan	  kan	  dit	  via	  
NL18INGB0005914368	  tnv	  Stichting	  
Ouderraad	  de	  Meidoorn.	  Vermeld	  dan	  aub	  

duidelijk	  de	  naam	  en	  klas	  van	  je	  kind(eren).	  
Uiteraard	  is	  het	  mogelijk	  om	  MEER	  dan	  de	  
vrijwillige	  ouderbijdrage	  te	  betalen.	  Graag	  

zelfs!	  Op	  die	  manier	  kunnen	  er	  meer	  leuke	  (en	  
belangrijke)	  dingen	  worden	  gekocht	  of	  
georganiseerd.	  Bijvoorbeeld	  boeken	  voor	  de	  

schoolbibliotheek	  of	  muziekinstrumenten.	  
	  
Stadspas,	  cash	  betalen,	  per	  pin,	  in	  delen	  

betalen	  
Als	  je	  een	  Stadspas	  heeft,	  betaalt	  de	  

gemeente	  Amsterdam	  de	  ouderbijdrage.	  Om	  
dit	  te	  regelen	  kun	  je	  	  bij	  Dieke	  de	  Stadspas	  van	  
je	  kind	  laten	  scannen.	  De	  ouderraad	  ontvangt	  

de	  ouderbijdrage	  dan	  van	  de	  gemeente.	  Dit	  
heeft	  geen	  gevolgen	  voor	  de	  
scholierenvergoeding.	  Meer	  info	  via:	  

https://www.amsterdam.nl/werk-‐
inkomen/pak-‐je-‐kans/vrijwillige-‐
ouderbijdrage-‐betalen/	  

	  
Als	  je	  graag	  wilt	  betalen,	  maar	  bovenstaande	  
manieren	  zijn	  geen	  mogelijkheid	  voor	  je,	  	  dan	  

kan	  er	  in	  cash	  (en	  eventueel	  in	  delen)	  betaald	  
worden	  bij	  Madeleine	  of	  Dieke.	  Omdat	  het	  
tegenwoordig	  niet	  is	  toegestaan	  om	  zomaar	  

de	  school	  naar	  binnen	  te	  lopen,	  is	  het	  aan	  te	  
raden	  	  van	  tevoren	  contact	  met	  ze	  op	  	  te	  
nemen.	  

	  

Wij	  kunnen	  ons	  ook	  voorstellen	  dat	  je	  	  (op	  dit	  
moment)	  de	  bijdrage	  niet	  kunt	  betalen.	  Laat	  

dit	  	  aub	  weten	  aan	  Madeleine	  of	  	  Dieke	  of	  via	  
onderstaand	  email	  adres.	  Wij	  zorgen	  dan	  	  dat	  
u	  niet	  steeds	  	  een	  herinnering	  van	  de	  

openstaande	  betaling	  ontvangt.	  	  	  .	  
Uiteraard	  worden	  uw	  gegevens	  vertrouwelijk	  
behandeld.	  

	  
Bij	  vragen	  kunt	  u	  mailen	  met	  
mailto:ouderraadmeidoornamsterdam@gmail

.com	  Alvast	  hartelijk	  dank	  voor	  uw	  snelle	  
betaling.	  
	  


