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Belangrijke	  data	  
Week	  4-‐8	  januari	  

!	  school	  gesloten	  voor	  groepen	  1-‐7	  
Week	  11-‐15	  januari	  	  
!	  school	  gesloten	  tenzij	  regering	  beslist	  dat	  we	  

eerder	  open	  kunnen	  
	  	  
Schoolsluiting	  

Wat	  een	  heftige	  week	  was	  dit!	  Voor	  de	  
kinderen,	  voor	  jullie	  en	  voor	  ons.	  Alles	  
omgooien	  en	  anders	  regelen.	  Noodopvang	  

regelen	  voor	  kinderen	  van	  ouders	  met	  cruciale	  
beroepen.	  En	  voor	  onze	  collega’s	  met	  
kinderen	  was	  het	  natuurlijk	  ook	  ingewikkeld.	  

En	  toen	  er	  al	  veel	  geregeld	  was	  op	  school	  
tijdens	  de	  eerste	  dag	  van	  de	  sluiting,	  kwam	  
woensdagavond	  het	  nieuws	  door	  dat	  groep	  8	  

in	  Amsterdam	  toch	  naar	  school	  mocht	  komen.	  
Dus	  weer	  omgooien:	  wie	  geeft	  op	  school	  les,	  
wie	  digitaal,	  wie	  doet	  de	  ondersteuning.	  Maar	  

alles	  lijkt	  gelukt	  hier	  en	  groep	  8	  is	  welkom!	  Ik	  
hoop	  dat	  ook	  bij	  jullie	  thuis	  alles	  gelukt	  is	  met	  

regelen.	  
Namens	  het	  team	  wens	  ik	  iedereen	  een	  fijne	  
vakantie	  toe,	  ondanks	  de	  uitzonderlijke	  

omstandigheden.	  
	  	  
Ondersteuning	  voor	  ouders	  

• Onze	  collega	  Adelei	  heeft	  een	  overzichtje	  
gemaakt	  van	  plekken	  waar	  jullie	  als	  ouder	  

ondersteuning	  kunnen	  vinden	  bij	  het	  leven	  
en	  werken	  in	  Coronatijden	  

• Aanbod	  van	  een	  ouder	  van	  onze	  school	  

voor	  ontspannende	  yoga	  voor	  ouders:	  
	  

Beste	  vaders	  en	  moeders,	  
We	  zijn	  weer	  thuis	  met	  onze	  kinderen,	  een	  

oplossing	  die	  niet	  voor	  iedereen	  prettig	  is,	  het	  
kan	  heel	  erg	  stressvol	  zijn	  en	  ik	  wil	  graag	  iets	  
aanbieden	  om	  samen,	  hopelijk	  met	  iets	  

minder	  stress,	  deze	  periode	  door	  te	  komen:	  
een	  gratis	  wekelijkse	  online	  therapeutische	  

yoga	  sessie	  voor	  ouders:	  Empowered	  Parent	  
Yoga	  Therapy.	  Dit	  zal	  plaatsvinden	  op	  een	  

maandag	  ochtend	  en	  duurt	  60	  minuten.	  Yoga	  
ervaring	  is	  niet	  nodig.	  Het	  brengt	  ontspanning,	  
zelf-‐compassie	  en	  empowerment.	  Doe	  mee!	  

	  	  
Dit	  is	  de	  link	  naar	  de	  groep.	  Klik	  op	  de	  link	  om	  
deel	  te	  nemen	  aan	  een	  online	  groep	  speciaal	  

opgezet	  voor	  deze	  sessies,	  waar	  je	  ook	  in	  
contact	  bent	  met	  de	  andere	  ouders	  en	  er	  ook	  
ruimte	  is	  om	  te	  delen	  advies	  te	  vragen	  aan	  

elkaar	  etc.	  
	  	  
Mijn	  naam	  is	  Anneke,	  ik	  ben	  de	  moeder	  van	  

Mila	  in	  TB1	  en	  ik	  ben	  yoga	  therapeute.	  Ik	  mijn	  
werk	  (en	  in	  mijn	  eigen	  leven!)	  gebruik	  ik	  yoga	  
vooral	  als	  tool	  om	  mentale	  balans	  te	  vinden.	  

	  	  
Het	  Meidoornblad	  
De	  kersteditie	  van	  Het	  Meidoornblad	  is	  uit	  en	  

staat	  nu	  op	  de	  website.	  Klik	  hier.	  
	  

	  	  
	  
Verbouwingsplannen	  
De	  voorbereidingen	  voor	  de	  verbouwing	  

volgend	  schooljaar	  gaan	  gewoon	  door,	  
ondanks	  Corona	  en	  schoolsluiting.	  Ik	  had	  
gehoopt	  jullie	  in	  december	  te	  kunnen	  

vertellen	  waar	  we	  nog	  meer	  naar	  toe	  zouden	  
gaan	  dan	  naar	  De	  Vlinderboom.	  Maar	  helaas	  is	  
het	  nog	  niet	  bekend.	  Nog	  even	  ter	  uitleg:	  het	  

hele	  volgende	  schooljaar	  kunnen	  we	  niet	  in	  



	  
	  
Nieuwsbrief	  nr	  17	  2020-‐2021	  
	  

ons	  gebouw.	  We	  zijn	  met	  13	  groepen.	  Negen	  
groepen	  kunnen	  in	  De	  Vlinderboom.	  Dus	  ik	  

ben	  nog	  druk	  bezig	  met	  het	  bestuur,	  de	  
gemeente	  en	  de	  projectleider	  om	  
vervangende	  huisvesting	  voor	  de	  overige	  4	  

groepen	  te	  zoeken.	  En	  zoals	  ik	  jullie	  eerder	  al	  
schreef:	  ik	  weet	  nog	  niet	  welke	  groepen	  naar	  
welke	  locatie	  gaan.	  Dat	  hangt	  af	  van	  wat	  de	  

locatie	  wordt.	  Of	  de	  lokalen	  bijvoorbeeld	  bij	  
elkaar	  zitten	  in	  een	  school,	  of	  op	  de	  begane	  
grond	  of	  drie	  hoog.	  Zodra	  ik	  iets	  weet,	  

informeer	  ik	  jullie	  uiteraard.	  
	  	  
School’s	  Cool	  

	  School’s	  Cool	  Amsterdam	  is	  een	  
vrijwilligersorganisatie	  in	  Amsterdam,	  Diemen	  
en	  Zaanstad.	  Zij	  geloven	  in	  het	  belang	  van	  een	  

goede	  schoolcarrière	  voor	  iedereen	  en	  bieden	  
mentoraten	  aan	  voor	  kwetsbare	  leerlingen	  die	  
de	  stap	  naar	  het	  vervolgonderwijs	  maken.	  

	  
Een	  mentoraat	  voor	  basisschoolleerlingen	  en	  

brugklassers	  is	  een	  traject	  van	  12	  tot	  18	  
maanden,	  waarbij	  de	  mentor	  de	  leerling	  
wekelijks	  thuis	  een	  uur	  bezoekt	  en	  helpt.	  De	  

mentor	  werkt	  aan	  schoolse	  vaardigheden	  en	  
het	  zelfvertrouwen	  van	  de	  leerling.	  
	  

Voor	  wie	  bieden	  zij	  mentoraten?	  
–	  kinderen	  uit	  groep	  7,	  8	  en	  brugklas*	  
–	  die	  het	  risico	  hebben	  vast	  te	  lopen	  in	  het	  

vervolgonderwijs	  
–	  waarvan	  de	  ouders	  een	  laag	  inkomen	  
hebben	  

–	  woonachtig	  in	  Amsterdam,	  Diemen	  en	  
Zaanstad	  
–	  bij	  ons	  aangemeld	  door	  school	  of	  een	  

hulpverlenende	  instantie	  
	  
Mentoraat	  

–	  door	  vrijwilliger	  
–	  bij	  de	  leerling	  thuis	  

–	  wekelijks	  bezoek	  
–	  elke	  week	  1-‐1,5	  uur	  

–	  12	  tot	  18	  maanden	  lang	  
–	  kosten	  voor	  de	  ouders:	  eenmalig	  €	  35,00	  
	  	  

Onze	  IB-‐er	  Charlotte	  kan	  kinderen,	  ook	  in	  deze	  
coronatijd,	  online	  aanmelden.	  
mailto:C.beek@10emeidoorn.nl	  	  

	  	  
Plastic	  tassen	  
Rob	  heeft	  na	  de	  uittocht	  van	  de	  kinderen	  

afgelopen	  dinsdag	  geen	  plastic	  tassen	  meer!	  
Hebben	  jullie	  nog	  tassen	  liggen?	  Dan	  ontvangt	  
hij	  ze	  graag!	  

	  
Dankjulliewel!!!!!!	  
Woensdag	  15	  januari	  werden	  we	  verrast	  met	  

een	  toespraak	  van	  Susanne	  en	  Wieke	  van	  de	  
Ouderraad	  (Corona-‐proof	  op	  afstand	  in	  de	  
buitenlucht).	  Zij	  bedankten	  ons	  namens	  de	  

ouders	  voor	  al	  onze	  inspanningen.	  We	  kregen	  
allemaal	  een	  cadeau.	  	  

Wat	  ontzettend	  lief	  van	  jullie.	  We	  waarderen	  
deze	  schouderklop	  enorm.	  We	  voelen	  ons	  erg	  
gezien	  door	  jullie.	  Dank!	  

	  

	  	  	   	  

	  	  	   	  
	  
	  Activiteiten	  in	  de	  kerstvakantie	  

In	  het	  Rijksmuseum	  is	  veel	  te	  doen	  voor	  
families.	  Maar	  ook	  vanuit	  huis	  kun	  je	  samen	  
het	  museum	  beleven.	  Volg	  een	  workshop,	  
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bekijk	  de	  Nachtwachtvideo’s	  of	  zak	  onderuit	  
met	  een	  magazine.	  Veel	  plezier!	  

Online	  activiteiten	  van	  het	  Rijksmuseum:	  
https://www.rijksmuseum.nl/nl/families-‐en-‐
kinderen/online-‐museum-‐voor-‐

families/maken	  
	  
Op	  avontuur	  in	  de	  buurt:	  6	  buitenapps	  

We	  mogen	  niet	  veel	  meer	  in	  deze	  bijzondere	  
tijd.	  Maar	  wat	  nog	  wel	  kan:	  naar	  buiten!	  	  
National	  Geographic	  Junior	  heeft	  6	  apps	  

geselecteerd	  waarmee	  naar	  buiten	  gaan	  een	  
feestje	  wordt.	  Begint	  het	  dagelijkse	  blokje	  om	  
te	  vervelen?	  Zet	  dan	  een	  van	  deze	  

avontuurlijke	  apps	  op	  je	  telefoon.	  Van	  
schattenjagen	  tot	  een	  sterrenwandeling.	  Klik	  
hier	  voor	  het	  overzicht.	  

	  

	  
	  


