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Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  24	  november	  

!	  digitaal	  koffie	  drinken	  met	  Madeleine	  08.45-‐
09.15	  uur	  
Woensdag	  25	  november	  

!	  repetitie	  Schoolorkest	  
!	  vragenuurtjes	  voor	  de	  BB	  ouders	  over	  het	  
VO	  

Vrijdag	  27	  november	  
!	  vergadering	  Ecoraad	  	  
!	  IDFA	  online	  voor	  de	  BB	  

	  	  
Sinterklaas	  
De	  Rommelpiet	  is	  vandaag	  geweest	  in	  de	  OB	  

en	  MB	  en	  heeft	  er	  een	  enorme	  troep	  van	  
gemaakt	  –	  een	  heel	  erg	  opgewonden	  begin	  
van	  deze	  vrijdag.	  	  

En	  de	  school	  is	  versierd	  door	  de	  OR	  natuurlijk!	  	  
	  

	  
	  	  

Team	  
Het	  leek	  me	  handig	  om	  jullie	  te	  informeren	  
over	  hoe	  het	  gaat	  met	  het	  team	  en	  de	  

invallers.	  Sommige	  zaken	  krijg	  je	  als	  ouder	  
natuurlijk	  mee	  als	  er	  een	  kind	  in	  een	  klas	  van	  
een	  afwezige	  leerkracht	  zit,	  maar	  soms	  gaat	  

het	  (gelukkig!)	  helemaal	  langs	  je	  heen.	  En	  
belangrijk	  voor	  jullie	  om	  te	  weten	  dat	  het	  
team	  zo	  flexibel	  en	  meedenkend	  en	  creatief	  is	  

dat	  we	  vergeleken	  met	  andere	  scholen	  nog	  
maar	  heel	  zelden	  groepen	  naar	  huis	  hoeven	  te	  
sturen.	  

Eva	  was	  ruim	  twee	  weken	  ziek	  en	  dat	  is	  (bijna	  
alle	  dagen)	  opgelost	  doordat	  collega	  Rachida	  

extra	  heeft	  gewerkt	  en	  onze	  TSA	  juf	  Leony.	  
Twee	  collega’s	  hadden	  een	  begrafenis	  en	  dat	  
is	  opgelost	  met	  TSA	  juf	  Sandra.	  

Gymmeester	  Kasper	  heeft	  corona	  gehad	  en	  
worstelt	  met	  de	  naweeën.	  Hij	  is	  niet	  
vervangen	  maar	  de	  OB	  collega’s	  hebben	  hun	  

gymtijd	  cadeau	  gedaan	  aan	  de	  BB	  zodat	  de	  BB	  
op	  donderdag	  voor	  het	  eerst	  in	  2	  weken	  weer	  
gym	  hadden.	  Collega	  Rachida	  van	  de	  BB	  zat	  de	  

afgelopen	  twee	  weken	  in	  quarantaine	  en	  dat	  
is	  opgevangen	  doordat	  juf	  Lisa	  op	  haar	  vrije	  
dagen	  kwam	  werken.	  

Collega	  Cynthia	  van	  de	  MOB	  heeft	  een	  
ongeluk	  gehad	  en	  doordat	  Nienke	  en	  Heleen	  
extra	  werken	  en	  we	  een	  invaller	  van	  De	  

Verhalenfabriek	  konden	  krijgen,	  heeft	  die	  klas	  
ook	  gewoon	  les	  gehad.	  Vandaag	  was	  er	  een	  
collega	  ‘gewoon’	  ziek	  en	  die	  klas	  is	  verdeeld	  

en	  ’s	  middags	  door	  de	  bouwcollega’s	  
opgevangen.	  

Jullie	  zien:	  een	  hele	  puzzel,	  en	  niet	  op	  te	  
lossen	  zonder	  ons	  superteam.	  
	  

Trakteren	  
In	  deze	  Corona	  tijden	  mogen	  kinderen	  ook	  
uitdelen	  maar	  dan	  wel	  graag	  individueel	  

verpakte	  traktaties!	  Ter	  inspiratie:	  bananen	  
piraten,	  corona	  proof!	  
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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	  

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.	  

	  
	  	  


