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Belangrijke	  data	  
Woensdag	  2	  december	  

!	  repetitie	  schoolorkest	  
!	  MR	  vergadering	  
Donderdag	  3	  december	  

!	  theaterlessen	  voor	  de	  MB	  
Vrijdag	  4	  december	  
!	  Sinterklaas	  komt!	  ‘s	  middags	  alle	  kinderen	  

vrij	  
	  
Let	  op:	  

Donderdagmiddag	  17	  december	  
!	  GEWOON	  SCHOOL	  –	  GEEN	  vrij	  
Vrijdagmiddag	  18	  december	  	  

!	  	  alle	  kinderen	  VRIJ	  vanaf	  12.00	  uur	  
	  	  
Gevonden	  voorwerpen	  

De	  baken	  met	  gevonden	  voorwerpen	  zijn	  
weer	  goed	  gevuld.	  Bij	  goed	  weer	  (=	  geen	  
regen)	  zet	  Rob	  de	  bakken	  buiten	  tegen	  de	  

muur	  van	  het	  kopse	  kamertje	  van	  de	  OB	  op	  de	  
begane	  grond.	  Daar	  kunnen	  jullie	  kijken	  of	  er	  

iets	  in	  zit	  van	  jouw	  kind.	  De	  bakken	  zijn	  
verdeeld	  in:	  jas,	  trui,	  vest	  en	  rest.	  
In	  de	  kerstvakantie	  gaat	  alles	  naar	  een	  goed	  

doel.	  
	  	  
Bibliotheek	  –	  eenmalig	  of	  vaker	  helpen	  

We	  hebben	  een	  nieuw	  digitaal	  biebsysteem.	  
Het	  oude	  hield	  ermee	  op,	  het	  nieuwe	  geeft	  
ook	  de	  kinderen	  de	  kans	  zelf	  een	  boek	  te	  

zoeken,	  te	  beoordelen,	  een	  favorietenlijst	  aan	  
te	  leggen	  en	  meer	  leuke	  dingen.	  Wat	  we	  graag	  
zouden	  willen	  is	  een	  clubje	  ouders	  dat	  ons	  

eenmalig	  zou	  willen	  helpen	  –	  bijvoorbeeld	  een	  
keer	  een	  dag	  in	  het	  weekend	  of	  in	  de	  vakantie.	  
En	  daarna	  ouders	  die	  het	  leuk	  vinden	  om	  bij	  

toerbeurt	  ‘dienst’	  te	  hebben	  in	  de	  bibliotheek.	  
Je	  taak	  is	  dan	  om	  kinderen	  te	  helpen	  een	  boek	  
uit	  te	  zoeken	  en	  de	  teruggebrachte	  boeken	  

weer	  op	  hun	  plaats	  terug	  te	  zetten.	  Mogelijk	  

samen	  met	  kinderen	  uit	  de	  TB	  of	  BB,	  als	  die	  er	  
tijd	  voor	  hebben.	  

Ben	  je	  geïnteresseerd?	  Stuur	  dan	  een	  mailtje	  
aan	  Madeleine:	  m.schoute@10emeidoorn.nl	  	  
	  

Instagram	  
Welke	  ouder	  vindt	  het	  leuk	  om	  ons	  te	  helpen	  
onze	  instagramaccount	  op	  een	  mooie	  manier	  

vorm	  te	  geven?	  Meld	  je	  bij	  Madeleine!	  
	  	  
Schoolstraat	  

We	  zijn	  in	  overleg	  met	  de	  gemeente	  en	  samen	  
met	  de	  St.	  Janschool	  aan	  het	  kijken	  of	  we	  van	  
de	  Chasséstraat	  een	  zogenaamde	  Schoolstraat	  

kunnen	  maken.	  Dat	  zou	  betekenen	  dat	  de	  
straat	  bij	  de	  van	  Kinsbergenstraat	  afgesloten	  
wordt	  tussen	  08.10	  en	  08.30	  uur	  met	  als	  doel	  

de	  gevaarlijke	  situaties	  die	  er	  nu	  vaak	  ’s	  
ochtends	  zijn	  voor	  fietsers	  en	  voetgangers	  en	  
vooral	  de	  kinderen,	  terug	  te	  brengen.	  

Zo’n	  schoolstraat	  heeft	  allerlei	  haken	  en	  ogen,	  
en	  natuurlijk	  nemen	  we	  ouders	  en	  

buurtbewoners	  daarin	  mee.	  Maar	  het	  leek	  
Madeleine	  goed	  om	  jullie	  nu	  al	  vast	  te	  laten	  
weten	  dat	  we	  ermee	  bezig	  zijn.	  Zodra	  we	  

meer	  weten	  informeren	  we	  jullie	  natuurlijk.	  
	  	  
Volgende	  week	  start	  het	  tweede	  blok	  van	  de	  

TSA!	  
	  
TSA	  aanbieder	  in	  het	  zonnetje	  –	  Crea	  Bea	  

Hallo,	  ik	  zal	  me	  even	  voorstellen.	  Mijn	  naam	  is	  
Ilham	  en	  ik	  ben	  28	  jaar	  oud.	  Ik	  ben	  geboren	  in	  
Almere,	  maar	  woon	  al	  15	  jaar	  in	  Amsterdam.	  	  

Op	  dit	  moment	  studeer	  ik	  	  management	  
assistent	  niveau	  4	  en	  zit	  in	  mijn	  laatste	  jaar.	  
	  

Naast	  mijn	  studie	  werk	  ik	  bij	  stichting	  Dock.	  
Dat	  is	  een	  buurtactiviteitenhuis	  en	  daar	  heb	  ik	  
twee	  keer	  per	  week	  een	  kinderkookclub	  met	  

buurtkinderen.	  De	  rest	  van	  de	  dagen	  knutsel	  ik	  
met	  kinderen	  van	  6	  tot	  11	  jaar.	  Op	  vrijdag	  
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knutsel	  ik	  tijdens	  de	  TSA	  met	  de	  kinderen	  van	  
de	  Meidoorn	  met	  gerecycled	  materiaal.	  
	  
Ik	  vind	  het	  belangrijk	  dat	  kinderen	  weten	  wat	  
ze	  weggooien	  en	  wat	  ze	  kunnen	  hergebruiken,	  
zoals	  plastic	  flessen,	  papier,	  wc	  rollen,	  

melkpakken	  etc.	  Daarom	  gaan	  we	  elke	  vrijdag	  
iets	  knutselen	  wat	  te	  maken	  heeft	  met	  
recycle.	  

	  
Heeft	  u	  thuis	  nog	  wc	  rollen,	  lege	  pakken	  
hagelslag,	  lege	  flessen,	  lege	  melkpakken,	  etc?	  

Wilt	  u	  die	  dan	  voor	  mij	  verzamelen,	  zodat	  ik	  
weer	  iets	  leuks	  kan	  maken	  met	  mijn	  recycle	  
groepje?	  Alvast	  hartelijk	  bedankt!	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  	  
	  	  

	  	  
	  	  

	  


