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Belangrijke	  data	  
Maandag	  22	  en	  vrijdag	  26	  maart	  

!	  GGD	  onderzoek	  5	  en	  10-‐jarigen	  
Vrijdag	  2	  april	  
!	  Goede	  vrijdag	  –	  alle	  kinderen	  vrij	  

Maandag	  5	  april	  	  
!Tweede	  Paasdag	  –	  alle	  kinderen	  vrij	  
	  	  

Kinderwijkraad	  De	  Baarsjes	  weer	  van	  start!	  
Na	  een	  pauze	  van	  een	  aantal	  maanden	  
wegens	  de	  coronamaatregelen	  gaat	  de	  

Kinderwijkraad	  De	  Baarsjes	  weer	  van	  start.	  12	  
kinderen	  van	  de	  Joop	  Westerweelschool,	  De	  
Visserschool,	  Al	  Maes	  en	  de	  10e	  

Montessorischool	  De	  Meidoorn	  zullen	  de	  
komende	  periode	  weer	  samenkomen.	  Op	  alle	  
deelnemende	  scholen	  in	  de	  Baarsjes	  hebben	  

de	  kinderen	  nagedacht	  over	  “Hoe	  ziet	  een	  
Vreedzame	  Wijk	  eruit?”	  In	  de	  Vreedzame	  
Kinderwijkraad	  gaan	  de	  kinderen	  plannen	  

bedenken	  hoe	  we	  het	  in	  de	  Baarsjes	  nog	  
veiliger,	  leuker	  en	  Vreedzamer	  kunnen	  maken	  

aan	  de	  hand	  van	  het	  manifest	  dat	  in	  2019	  is	  
opgesteld	  door	  hun	  voorgangers.	  Nieuw	  dit	  
jaar	  is	  dat	  de	  vreedzame	  wijkraad	  een	  

samenwerking	  is	  gestart	  met	  Stichting	  Move,	  
waar	  ze	  erg	  blij	  mee	  zijn.	  Tijdens	  de	  
bijeenkomsten	  van	  Kinderwijkraad	  worden	  ze	  

ondersteund	  door	  studenten	  die	  middels	  
projecten	  van	  Stichting	  Move	  een	  steentje	  
willen	  bijdragen	  aan	  de	  maatschappij.	  Ze	  

kijken	  enorm	  uit	  om	  weer	  te	  starten	  en	  
houden	  ons	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  
ontwikkelingen!	  

	  	  
Eco-‐Raad	  
De	  Meidoorn	  doet	  mee	  met	  Eco-‐scholen.	  De	  

eerste	  stap	  om	  een	  Ec0-‐School	  te	  worden	  is	  
een	  Eco-‐scan.	  Dat	  betekent	  dat	  de	  kinderen	  
die	  in	  de	  Eco-‐raad	  zitten	  op	  onderzoek	  uitgaan	  

in	  de	  school.	  Gebruiken	  wij	  gerecycled	  papier,	  
hebben	  we	  zonnepanelen,	  gaan	  de	  lichten	  uit	  

als	  de	  lokalen	  niet	  gebruikt	  worden,	  hoe	  werkt	  
dat	  met	  de	  verwarming	  en	  nog	  heel	  erg	  veel	  

meer	  vragen.	  De	  Eco-‐raad	  bedenkt	  daarna	  een	  
aantal	  aanbevelingen	  voor	  de	  directie	  en	  helpt	  
bij	  het	  uitvoeren	  daarvan.	  

	  
GGD	  onderzoek	  
Deze	  week	  is	  er	  op	  maandag	  en	  vrijdag	  GGD	  

onderzoek	  op	  school	  bij	  de	  5-‐	  en	  10	  jarigen.	  
Ouders	  zijn	  daarover	  geïnformeerd.	  
	  	  

Verbouwing	  volgend	  schooljaar	  
We	  merken	  dat	  er	  verwarring	  bij	  sommige	  
ouders	  is	  over	  wat	  het	  betekent	  dat	  we	  

volgend	  jaar	  naar	  een	  andere	  school	  
verhuizen.	  Wat	  dat	  betekent	  is	  dat	  wij,	  met	  
onze	  groepen	  en	  ons	  team	  verhuizen	  naar	  een	  

leegstaande	  school	  –	  De	  Vlinderboom	  –	  en	  
naar	  3	  leegstaande	  lokalen	  in	  de	  Joop	  
Westerweel	  school.	  De	  groepen	  houden	  

gewoon	  hun	  Meidoorn	  leerkracht	  en	  zitten	  
gewoon	  met	  Meidoorn	  leerlingen	  inde	  klas.	  

Rob	  is	  heel	  gewoon	  onze	  conciërge.	  
We	  zijn	  nog	  druk	  bezig	  te	  kijken	  naar	  welke	  
groepen	  naar	  de	  Joop	  verhuizen	  voor	  een	  jaar.	  

En	  natuurlijk	  zijn	  we	  ook	  bezig	  om	  te	  kijken	  
hoe	  we	  daar	  de	  TSA	  gaan	  organiseren!	  
	  

Geïnteresseerd	  in	  hockey?	  
Zin	  in	  hockey	  maar	  eerst	  een	  keertje	  uit	  
proberen?	  Hockeyclub	  AMHC	  in	  het	  

Westerpark	  organiseert	  op	  11	  april	  een	  open	  
dag	  voor:	  
!	  11.00	  –	  12.00	  uur	  -‐	  mini’s	  (jongens	  en	  

meisjes	  geboren	  tussen	  1	  oktober	  2014	  en	  30	  
september	  2015)	  	  
!	  12.30	  –	  13.30	  uur	  -‐	  jongens	  D	  (jongens	  

geboren	  tussen	  1	  oktober	  2010	  en	  30	  
september	  2011).	  
	  

Voor	  beide	  groepen	  zijn	  volgend	  seizoen	  nog	  
plekken	  beschikbaar.	  Aanmelden	  voor	  de	  
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open	  dag	  kan	  via	  
info@aanmeldenamhcwesterpark.nl	  	  

	  
Neem	  scheenbeschermers,	  stick	  goede	  
loopschoenen	  en	  een	  bitje	  mee.	  Mocht	  dit	  een	  

probleem	  zijn	  dan	  hebben	  zij	  het	  een	  en	  ander	  
beschikbaar.	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  	  


