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Belangrijke	  data	  
Woensdag	  9	  december	  	  

!	  Kerstafette	  
!	  Thee	  met	  Madeleine,	  16.00	  uur	  
Donderdag	  10	  december	  

!	  MB	  theaterlessen	  
Donderdag	  17	  december	  
	  !	  ‘s	  middags	  GEEN	  VRIJ,	  gewoon	  school	  

Vrijdag	  18	  december	  
!	  ’s	  ochtends	  kerstontbijt	  
!	  ‘s	  middags	  WEL	  VRIJ	  vanaf	  12.00	  uur	  

	  
Maandag	  4	  januari	  
!	  	  studiedag	  –	  alle	  kinderen	  vrij	  

Dinsdag	  5	  januari	  
	  !	  school	  start	  weer	  
	  	  

Kerstafette	  
Voor	  de	  ouders	  die	  nog	  nooit	  de	  Kerstafette	  
hebben	  meegemaakt:	  in	  alle	  lokalen	  kan	  er	  

geknutseld	  worden.	  Normaliter	  lopen	  de	  
kinderen	  van	  de	  OB	  in	  groepjes	  samen	  met	  

ouders	  door	  school	  en	  de	  kinderen	  van	  de	  
andere	  bouwen	  mogen	  zelf	  rondlopen.	  Door	  
Corona	  is	  het	  nu	  anders	  en	  zijn	  de	  bouwen	  

gekoppeld	  en	  is	  het	  iets	  kleiner	  van	  opzet.	  In	  
elke	  klas	  is	  een	  knutsel	  op	  3	  niveaus	  of	  er	  zijn	  
3	  verschillende	  knutsels.	  Er	  is	  maar	  één	  ronde	  

van	  08:45	  tot	  10:15,	  daarna	  zijn	  de	  kinderen	  in	  
hun	  eigen	  klas.	  De	  BB	  loopt	  met	  de	  MB	  en	  TB	  
loopt	  met	  de	  OB.	  In	  de	  SchoolPraat	  app	  

komen	  de	  foto’s!	  
	  	  
Thee	  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	  woensdag	  9	  

december	  	  om	  16:00	  uur.	  Als	  je	  denkt,	  ja,	  ik	  
heb	  wel	  iets	  wat	  ik	  wil	  vragen	  of	  bespreken,	  
meld	  je	  dan	  uiterlijk	  dinsdag	  aan	  via	  

mailto:directie@10emeidoorn.nl	  en	  dan	  krijg	  
je	  een	  link	  voor	  een	  Teams	  meeting	  
toegestuurd.	  

	  

	  
	  
Vakantie	  activiteiten	  

Gedurende	  de	  Corona	  maatregelen	  zetten	  we	  
iets	  vaker	  activiteiten	  in	  de	  nieuwsbrief	  van	  
organisaties.	  Normaliter	  zouden	  jullie	  dat	  in	  

de	  hal	  kunnen	  lezen	  op	  posters,	  maar	  omdat	  
jullie	  daar	  nu	  niet	  komen,	  laten	  we	  jullie	  het	  
via	  deze	  weg	  weten,	  of	  via	  Facebook.	  

	  
Kinderakademie	  	  
In	  de	  kerstvakantie	  kunnen	  kinderen	  tussen	  de	  

6	  en	  15	  jaar	  deelnemen	  aan	  verschillende	  
kunstactiviteiten	  waarin	  zij	  onder	  leiding	  van	  
een	  professionele	  kunstdocent	  samenwerken.	  

Er	  is	  de	  keuze	  tussen	  een	  Vakantie	  Kunst	  
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Kamp	  van	  2	  of	  2,5	  dag	  of	  voor	  een	  Vakantie	  
Kunst	  Workshops	  van	  een	  halve	  dag.	  	  Meer	  

informatie	  leest	  u	  o	  de	  site.	  
Vooraf	  aanmelden	  is	  verplicht	  en	  kan	  ook	  via	  
de	  site.	  Doordat	  de	  Kinderakademie	  

samenwerken	  met	  Gemeente	  Amsterdam,	  
kunnen	  kinderen	  die	  in	  het	  bezit	  zijn	  van	  	  
een	  stadspas	  via	  acties	  op	  hun	  pas	  voor	  een	  

bijzonder	  gereduceerd	  tarief	  deelnemen.	  
	  
Bootcamp	  Beats	  &	  Band	  

Tijdens	  de	  kerstvakantie,	  op	  woensdag	  30	  
december,	  is	  er	  op	  de	  muziekschoollocatie	  in	  
Osdorp	  een	  laagdrempelige	  muziekworkshop	  

voor	  kinderen	  van	  8-‐12	  jaar.	  
In	  2x	  1,5	  uur	  gaan	  de	  kinderen	  onder	  de	  
noemer	  Bootcamp	  Beats	  &	  Band	  zowel	  op	  de	  

laptop	  als	  in	  een	  echte	  band	  aan	  de	  slag.	  Voor	  
absolute	  beginners	  en	  licht-‐gevorderden.	  
Kosten	  zijn	  €	  7,50.	  De	  bootcamp	  is	  gratis	  voor	  

kinderen	  met	  een	  Stadspas.	  Voor	  meer	  
informatie	  en	  aanmelden,	  zie	  de	  website.	  	  

	  
Verslag	  MR	  vergadering	  
Op	  woensdag	  2	  december	  heeft	  de	  MR	  

opnieuw	  vergaderd.	  Madeleine	  heeft	  ons	  
meegenomen	  in	  de	  aankomende	  
veranderingen	  in	  bezetting	  van	  de	  klassen	  

m.b.t.	  zij-‐instromers,	  stagiaires	  en	  dagindeling.	  
De	  verbouwing	  in	  schooljaar	  2021-‐2022	  is	  
besproken,	  de	  voorbereidingen	  lopen	  en	  er	  is	  

zicht	  op	  een	  mogelijke	  tweede	  locatie	  voor	  de	  
laatste	  vier	  klassen	  (negen	  klassen	  gaan	  naar	  
de	  Vlinderboom).	  Zodra	  hier	  meer	  over	  

bekend	  is	  informeren	  we	  jullie	  uiteraard.	  
Madeleine	  heeft	  ons	  vervolgens	  een	  update	  
gegeven	  over	  de	  corona	  situatie	  op	  school.	  

Terwijl	  er	  wel	  een	  aantal	  coronabesmettingen	  
zijn	  vastgesteld	  sinds	  de	  zomervakantie,	  
waaronder	  drie	  leerkrachten,	  drie	  kinderen	  en	  

een	  aantal	  ouders,	  is	  de	  situatie	  tot	  nu	  onder	  
controle.	  

De	  Meidoorn	  gaat	  een	  Ecoschool	  worden,	  
meer	  informatie	  volgt.	  Wilt	  u	  al	  meer	  lezen?	  

http://www.eco-‐schools.nl	  
Er	  wordt	  aan	  een	  PR	  plan	  gewerkt	  om	  meer	  
leerlingen	  aan	  te	  trekken.	  

Tot	  slot	  is	  er	  kort	  gesproken	  over	  het	  Jaarplan	  
en	  de	  begroting	  voor	  dit	  schooljaar,	  bij	  de	  
volgende	  vergadering	  gaan	  wij	  ons	  hierover	  

ontfermen.	  
	  	  
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.	  

	  
Schoolmelk	  

Zoals	  jullie	  weten	  doen	  we	  mee	  met	  een	  gratis	  
schoolmelk	  (en	  karnemelk	  en	  yoghurt)	  
project.	  Geef	  je	  je	  kind	  een	  extra	  drinkbeker	  

mee	  als	  je	  er	  gebruik	  van	  wilt	  maken!	  
7	  december	  -‐	  Melk	  +	  Karnemelk	  
14	  december	  -‐	  Melk	  +	  Karnemelk	  

	  	  
Montessori	  info	  
Maria	  Montessori	  heeft	  niets	  bedacht	  zonder	  

een	  diepgaande	  achterliggende	  gedachte.	  Wij	  
vinden	  het	  leuk	  om	  u	  in	  iedere	  nieuwsbrief	  te	  
informeren	  over	  een	  onderdeel	  van	  het	  

montessorionderwijs.	  
	  
Het	  kleedje:	  in	  de	  onderbouw	  en	  soms	  ook	  in	  

de	  middenbouw,	  werken	  kinderen	  op	  een	  
kleedje	  op	  de	  grond.	  Het	  kleedje	  is	  er	  voor,	  om	  
op	  een	  afgebakend	  plekje	  te	  kunnen	  werken.	  

Kinderen	  zitten	  graag	  op	  de	  grond	  en	  het	  
montessori-‐materiaal	  leent	  zich	  vaak	  
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uitstekend	  voor	  een	  groter	  en	  zachter	  
werkoppervlak	  dan	  een	  tafeltje.	  Het	  werken	  

op	  een	  kleedje	  past	  ook	  goed	  bij	  het	  jongere	  
kind,	  omdat	  het	  nog	  veel	  moet	  bewegen	  en	  
niet	  te	  lang	  achter	  elkaar	  aan	  een	  tafel	  moet	  

zitten.	  
Een	  uitgerold	  kleedje	  is	  een	  werkplek	  op	  de	  
grond,	  waar	  iedereen	  met	  respect	  omheen	  

loopt.	  De	  kinderen	  leren	  hoe	  ze	  een	  kleedje	  
moeten	  dragen	  en	  moeten	  oprollen.	  
Op	  de	  website	  themontessorinotebook.com	  is	  

allerlei	  info	  over	  Montessori	  thuis	  te	  vinden.	  
Er	  worden	  ook	  soms	  webinars	  georganiseerd.	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

Sinterklaas	  	  
	  

	  
	  

	  
	  


