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Belangrijke	  data	  
Maandag	  8	  t/m	  maandag	  15	  maart	  

!	  10	  minuten	  gesprekken	  
!	  Montessoriproject	  
	  

Vervangende	  huisvesting	  
Volgend	  jaar	  gaan	  we	  verbouwen	  zoals	  jullie	  
weten.	  Dan	  verhuizen	  we	  voor	  een	  heel	  

schooljaar	  naar	  een	  andere	  plek.	  De	  
Vlinderboom	  in	  de	  Nicolaas	  Beetsstraat,	  een	  
leegstaande	  school	  achter	  de	  Kinkerstraat,	  

was	  al	  bekend	  als	  vervangende	  huisvesting.	  
Dat	  weten	  jullie	  al	  uit	  eerder	  nieuwsbrieven.	  
Inmiddels	  is	  ook	  eindelijk	  de	  tweede	  locatie	  

bekend!	  Met	  drie	  groepen	  verhuizen	  we	  
volgens	  jaar	  naar	  de	  Joop	  Westerweelschool	  
op	  het	  Balboaplein.	  Door	  een	  kleine	  

verbouwing	  kunnen	  er	  in	  De	  Vlinderboom	  10	  
groepen	  terecht	  en	  hebben	  we	  waarschijnlijk	  
ook	  nog	  ruimte	  voor	  een	  bevo/minidenklab	  

lokaal.	  
	  

We	  weten	  nog	  NIET	  welke	  groepen	  naar	  welke	  
locatie	  gaan.	  Daar	  zijn	  we	  nog	  over	  aan	  het	  
praten.	  Wat	  ik	  WEL	  weet	  is	  dat	  welke	  keus	  we	  

ook	  maken,	  er	  altijd	  ouders	  zullen	  zijn	  die	  
kinderen	  op	  beide	  locaties	  zullen	  hebben.	  
Daar	  gaan	  we	  uiteraard	  met	  starttijden	  

rekening	  mee	  houden,	  zodat	  je	  als	  ouder	  de	  
tijd	  hebt	  om	  je	  kinderen	  naar	  beide	  locaties	  te	  
brengen.	  En	  ja,	  dat	  is	  buitengewoon	  onhandig	  

en	  niet	  leuk.	  Maar	  het	  is	  helaas	  niet	  anders.	  
We	  krijgen	  er	  na	  een	  jaar	  een	  prachtige	  school	  
met	  een	  vergrote	  gymzaal,	  een	  vernieuwd	  

groen	  speelplein	  en	  een	  prachtige	  daktuin	  met	  
werkplekken	  voor	  terug!	  
	  

Later	  deze	  maand	  volgt	  een	  digitale	  
uitnodiging	  voor	  een	  informatiebijeenkomst,	  
een	  voor	  ouders	  en	  ook	  een	  voor	  buren.	  

Handig	  om	  te	  weten	  omdat	  sommige	  ouders	  
ook	  buren	  zijn	  en	  graag	  willen	  weten	  wat	  voor	  

impact	  zo’n	  grote	  verbouwing	  op	  je	  
woongenot	  heeft.	  

	  	  
Verslag	  van	  de	  MR-‐vergadering	  
Op	  donderdag	  4	  maart	  jl	  kwam	  de	  MR	  

(digitaal)	  bijeen.	  Er	  stonden	  veel	  onderwerpen	  
op	  de	  agenda.	  We	  hebben	  de	  voortgang	  van	  
de	  verbouwing	  besproken	  en	  stilgestaan	  bij	  de	  

laatste	  stand	  van	  zaken	  omtrent	  de	  begroting	  
en	  daarbij	  stilgestaan	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  
het	  aantal	  leerlingen	  en	  de	  indeling	  van	  de	  

klassen.	  Uiteraard	  bespraken	  we	  ook	  de	  
laatste	  ontwikkelingen	  omtrent	  Corona.	  
Gelukkig	  bleek	  dat	  ondanks	  alle	  beperkende	  

maatregelen	  de	  lessen	  weer	  normaal	  
opgepakt	  zijn	  en	  dat	  iedereen	  het	  binnen	  de	  
school	  goed	  oppakt.	  Nog	  steeds	  zijn	  wij	  op	  

zoek	  naar	  geïnteresseerden	  in	  de	  MR.	  Wil	  je	  
meepraten	  en	  mee-‐besluiten	  als	  ouder,	  laat	  
dat	  weten	  aan	  Hylke	  Niermeijer,	  

hniermeijer@gmail.com	  
	  	  

Luizencontrole	  
In	  verband	  met	  de	  Coronaregels	  kunnen	  er	  op	  
school	  helaas	  geen	  luizen	  worden	  gekamd.	  

Maar	  luizen	  zijn	  hardnekkig!	  Dus	  de	  vraag	  om	  
thuis	  goed	  te	  blijven	  controleren	  op	  luizen.	  
Meer	  info	  kan	  je	  vinden	  op	  onze	  site:	  

https://10emeidoorn.nl/gezondheid-‐
veiligheid/#1548171747223-‐223820a2-‐d72a	  
	  

Jantje	  Beton	  
Jantje	  Beton	  Collecte	  door	  leerlingen	  van	  de	  
Meidoorn	  

	  
Spelen	  is	  super	  belangrijk,	  maar	  wordt	  steeds	  
minder	  vanzelfsprekend.	  3	  op	  de	  10	  kinderen	  

spelen	  niet	  of	  slechts	  een	  keer	  per	  week	  
buiten.	  Tijdens	  de	  collecte	  wordt	  geld	  
opgehaald	  voor	  de	  projecten	  van	  Jantje	  Beton.	  

Met	  speciale	  aandacht	  voor	  kinderen	  in	  
kwetsbare	  speelposities.	  Zoals	  kinderen	  met	  
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een	  handicap	  bijvoorbeeld.	  Zij	  willen	  ook	  met	  
vriendjes	  in	  een	  speeltuin	  ravotten.	  

	  	  
De	  kinderen	  van	  Scouting	  Dunnewold	  
Hendrick	  de	  Keyser	  collecteren	  dit	  jaar	  voor	  

dit	  mooie	  doel.	  Er	  zijn	  verschillende	  leerlingen	  
van	  de	  Meidoorn	  lid	  van	  deze	  vereniging.	  Deze	  
kinderen	  zullen	  de	  komende	  week	  tijdens	  het	  

uitgaan	  van	  de	  school	  op	  en	  om	  het	  
schoolplein	  rondlopen	  om	  zoveel	  mogelijk	  
geld	  op	  te	  halen.	  Doneren	  kan	  coronaproof,	  in	  

de	  collectebus	  op	  afstand,	  of	  met	  behulp	  van	  
de	  QR-‐code	  aan	  de	  bus.	  
	  	  

Kom	  je	  niet	  op	  het	  schoolplein,	  maar	  wil	  je	  wel	  
doneren?	  Dat	  kan	  met	  behulp	  van	  deze	  QR-‐
code:	  

	  

	  	  
	  

Wil	  je	  meer	  weten	  over	  deze	  
scoutingvereniging?	  Kijk	  dan	  eens	  op	  
www.zeilenopzaterdag.nl	  of	  stel	  je	  vraag	  aan	  

de	  collecterende	  kinderen.	  
	  
Trakteren	  in	  Corona	  tijd	  

Graag	  willen	  we	  de	  ouders	  van	  de	  jarige	  jobjes	  
vragen	  om	  zoveel	  mogelijk	  voorverpakte	  
traktaties	  mee	  te	  geven.	  OF	  fruit	  wat	  

gewassen	  kan	  worden,	  of	  een	  niet	  eetbare	  
traktatie	  zoals	  een	  mini-‐cadeautje	  (bijv.	  een	  
leuke	  gum,	  potlood	  of	  pen	  of	  iets	  anders).	  

	  	  

Aboriginal	  kunst	  
Prachtige	  schilderijtjes	  gebaseerd	  op	  

Aboriginal	  kunstwerken	  uit	  Australië,	  gemaakt	  
door	  de	  MB	  en	  de	  TB.	  
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