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Belangrijke	  data	  
Donderdag	  1	  april	  	  

!	  Thee	  met	  Madeleine	  
Vrijdag	  2	  april	  
!	  Goede	  vrijdag	  –	  alle	  kinderen	  vrij	  

Maandag	  5	  april	  	  
!Tweede	  Paasdag	  –	  alle	  kinderen	  vrij	  
	  	  

TSA	  
Helaas	  ook	  slecht	  nieuws	  voor	  de	  scholen	  op	  
de	  persconferentie	  van	  afgelopen	  dinsdag:	  de	  

zogenaamde	  cohortering	  is	  niet	  opgeheven,	  
de	  BSO’s	  mogen	  niet	  open,	  dus	  de	  kinderen	  
van	  de	  verschillende	  klassen	  mogen	  niet	  door	  

elkaar	  gemengd	  worden.	  Daardoor	  kunnen	  we	  
niet	  met	  de	  TSA	  starten.	  Echt	  teleurstellend,	  
vervelend	  en	  voor	  een	  aantal	  van	  onze	  

aanbieders	  ook	  dramatisch	  qua	  inkomsten.	  
We	  zijn	  helemaal	  voorbereid	  om	  de	  TSA	  te	  
starten	  zodra	  dat	  weer	  mag!	  

	  
Sommige	  ouders	  vroegen	  aan	  ons	  of	  het	  niet	  

mogelijk	  zou	  zijn	  om	  TSA	  in	  de	  huidige	  klassen	  
te	  verzorgen?	  Maar	  dat	  brengt	  toch	  behoorlijk	  
wat	  problemen	  met	  zich	  mee.	  Een	  activiteit	  

voor	  25	  kinderen	  in	  een	  klas	  verzorgen	  is	  wat	  
anders	  dan	  een	  activiteit	  voor	  12-‐15	  kinderen	  
verzorgen.	  Dan	  zou	  er	  overal	  een	  

huiskamermedewerker	  bij	  moeten,	  de	  
kinderen	  kunnen	  niet	  naar	  buiten	  want	  dat	  
rooster	  is	  vol	  ivm	  gescheiden	  buitenspelen.	  En	  

onze	  lieve	  Meidoorn	  kindertjes	  gedragen	  zich	  
tijdens	  de	  overblijf	  periode	  toch	  net	  wat	  
anders	  dan	  bij	  hun	  eigen	  leerkracht,	  dus	  dat	  

levert	  gedoe	  waarschijnlijk.	  Daarom	  zijn	  we	  
ooit	  over	  gegaan	  naar	  de	  TSA…	  Als	  je	  er	  
vragen	  of	  ideeën	  over	  hebt,	  deel	  ze	  met	  Dieke	  

of	  Madeleine.	  Dan	  vertellen	  wij	  je	  welke	  beren	  
we	  op	  de	  weg	  zien	  �	  
	  	  

	  	  
	  

Schoolstraat	  –	  straat	  dicht	  voor	  verkeer	  
Na	  de	  meivakantie	  start	  er	  een	  proefperiode	  

met	  de	  Schoolstraat.	  Dat	  betekent	  dat	  de	  
ingang	  van	  de	  Chasséstraat	  (hoek	  van	  onze	  
school)	  elke	  ochtend	  van	  ca	  08.15	  tot	  08.40	  

met	  paaltjes	  wordt	  afgesloten.	  De	  reden	  voor	  
dit	  experiment	  is	  dat	  er	  ’s	  ochtends	  heel	  vaak	  
gevaarlijke	  situaties	  ontstaan	  door	  

gemotoriseerd	  verkeer.	  Vuilniswagens,	  
bouwverkeer,	  bezorgdiensten,	  buurtverkeer	  
wat	  naar	  hun	  werk	  gaat.	  En	  natuurlijk	  ook	  

ouders	  van	  de	  Meidoorn	  en	  de	  St	  Jan	  die	  met	  
de	  auto	  hun	  kind	  naar	  school	  brengen.	  
	  

Mensen	  die	  in	  “ons”	  stuk	  van	  de	  Chasséstraat	  
wonen	  kunnen	  gewoon	  de	  straat	  uit	  rijden.	  
Andere	  buurtbewoners	  moeten	  de	  buurt	  uit	  

via	  de	  Baarsjesweg	  of	  de	  Witte	  de	  Withstraat.	  
Dit	  plan	  is	  besproken	  met	  de	  gebiedsmakelaar	  
West	  Frank	  Bakker,	  met	  het	  stadsdeel,	  met	  

ouders.	  We	  hebben	  ook	  gesproken	  met	  
mensen	  die	  eerdere	  Schoolstraat	  projecten	  

hebben	  begeleid	  zodat	  we	  kunnen	  leren	  van	  
hun	  fouten.	  Er	  is	  een	  	  flink	  aantal	  ochtenden	  
geobserveerd	  door	  de	  buurtmakelaar	  en	  zelf	  

zien	  we	  ook	  regelmatig	  bijna-‐ongelukken.	  De	  
communicatie	  gaat	  vanuit	  het	  stadsdeel	  naar	  
alle	  bewoners	  van	  de	  Chassébuurt	  omdat	  

iedereen	  er	  mee	  geconfronteerd	  kan	  worden.	  
Het	  stadsdeel	  verzorgt	  ook	  borden	  en	  flyers	  
voor	  de	  buurt.	  Rob	  en	  Dieke	  zetten	  de	  paaltjes	  

neer	  en	  halen	  ze	  weer	  weg.	  
	  
We	  (De	  Meidoorn	  en	  de	  St	  Jan)	  zoeken	  ouders	  

die	  volgens	  een	  rooster	  bij	  de	  paaltjes	  willen	  
gaan	  staan	  om	  de	  situatie	  uit	  te	  leggen	  aan	  
automobilisten.	  Dat	  zal	  niet	  altijd	  een	  heel	  

vriendelijk	  gesprek	  zijn	  als	  mensen	  haast	  
hebben	  of	  niet	  weten	  hoe	  ze	  dan	  moeten	  
rijden.	  Wil	  je	  meehelpen	  de	  verkeerssituatie	  

veiliger	  te	  maken	  en	  heb	  je	  tijd	  tussen	  08.15-‐
08.40,	  meld	  je	  dan	  aan	  bij	  Madeleine:	  
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mailto:directie@10emeidoorn.nl	  Het	  
experiment	  zal	  ook	  weer	  overlast	  opleveren	  

en	  we	  moeten	  kijken	  of	  er	  niet	  nu	  op	  een	  
andere	  plek	  gevaarlijke	  situaties	  ontstaan.	  We	  
hopen	  natuurlijk	  uiteindelijk	  dat	  minder	  

ouders	  hun	  kinderen	  met	  de	  auto	  naar	  school	  
zullen	  brengen	  en	  dat	  kinderen	  het	  laatste	  
stuk	  van	  hun	  fietstocht	  naar	  school	  veilig	  

kunnen	  afleggen.	  
	  
Na	  de	  proefperiode	  evalueren	  we	  hoe	  het	  

gegaan	  is	  –	  onder	  leiding	  van	  de	  
buurtregisseur	  en	  wordt	  er	  besloten	  of	  het	  
een	  definitieve	  situatie	  wordt	  (waarschijnlijk	  

dan	  vanaf	  dat	  wij	  weer	  terugkomen	  in	  ons	  
vernieuwde	  gebouw).	  
	  	  

Thee	  met	  Madeleine	  
A.s.	  donderdag	  1	  april	  om	  16.00	  uur	  is	  er	  weer	  
een	  moment	  om	  even	  te	  kletsen	  met	  

Madeleine	  via	  Zoom.	  Als	  je	  wat	  wil	  weten	  over	  
school	  in	  het	  algemeen,	  of	  een	  idee	  hebt,	  

meld	  je	  aan	  bij	  Madeleine:	  
directie@10emeidoorn.nl	  
	  	  

Jeugdfonds	  Sport	  &	  Cultuur	  	  
Elk	  kind	  kan	  meedoen	  met	  sport	  en	  cultuur!	  
Wil	  je	  kind	  graag	  voetballen,	  turnen,	  of	  op	  

zwem-‐	  of	  dansles,	  maar	  heb	  je	  geen	  idee	  waar	  
je	  het	  geld	  vandaan	  moet	  halen?	  Of	  heb	  je	  
door	  de	  coronamaatregelen	  (tijdelijk)	  minder	  

te	  besteden?	  	  
Dan	  kan	  het	  Jeugdfonds	  Sport	  &	  Cultuur	  
daarbij	  helpen.	  Het	  Jeugdfonds	  Sport	  &	  

Cultuur	  betaalt	  voor	  kinderen	  en	  jongeren	  de	  
contributie	  of	  het	  lesgeld	  en	  eventueel	  ook	  de	  
attributen	  die	  hiervoor	  nodig	  zijn,	  zoals	  

sportkleding	  of	  dansschoenen.	  Zo	  zorgen	  zij	  
ervoor	  dat	  elk	  kind	  kan	  optreden,	  scoren,	  
uitblinken,	  leren	  winnen	  en	  verliezen	  en	  

zelfvertrouwen	  krijgt.	  
	  

U	  kunt	  als	  ouder	  niet	  zelf	  de	  aanvraag	  voor	  uw	  
kind	  indienen.	  De	  leerkracht	  van	  uw	  kind,	  

Dieke	  of	  Madeleine	  kunnen	  deze	  aanvraag	  
voor	  u	  doen.	  Kijk	  voor	  meer	  informatie	  op	  
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/oud

ers.	  
	  

	  
	  	  

Een	  Familiegroepsplan	  helpt	  in	  Coronatijd	  
‘We	  houden	  het	  heus	  nog	  wel	  vol,	  maar	  vraag	  
niet	  hóe	  af	  en	  toe…’	  Deze	  tijd	  vraagt	  zoveel	  

flexibiliteit	  van	  ons	  en	  dat	  kost	  energie.	  Niks	  is	  
zoals	  het	  was;	  alles	  wat	  eerst	  een	  routine	  was,	  
vraagt	  nu	  inspanning	  en	  aandacht.	  Een	  

snotneus;	  mag	  ze	  nu	  wel	  naar	  school?	  
Lunchtrommel	  vergeten,	  mag	  ik	  die	  als	  ouder	  

in	  de	  klas	  brengen?	  Laptop	  kapot,	  waar	  haal	  ik	  
geld	  vandaan	  om	  een	  nieuwe	  te	  kopen	  als	  de	  
thuisschool	  toch	  weer	  begint?	  Hoe	  lang	  blijft	  

die	  BSO	  nog	  dicht?	  	  
	  
Als	  je	  merkt	  dat	  het	  je	  teveel	  wordt	  of	  je	  ziet	  

dat	  bij	  een	  ander	  gebeuren,	  dan	  is	  het	  
familiegroepsplan	  misschien	  iets	  voor	  jou.	  Een	  
oeroude	  Nieuw	  Zeelandse	  traditie	  waarbij	  

volwassenen	  en	  kinderen	  samen	  een	  plan	  
maken	  om	  te	  zorgen	  dat	  het	  weer	  beter	  gaat.	  
Iedereen	  waarvan	  je	  denkt	  dat	  die	  wil	  
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meedenken	  hoe	  het	  beter	  kan,	  nodig	  je	  uit	  
rond	  de	  tafel	  en	  samen	  maak	  je	  een	  plan.	  Dan	  

brengen	  mensen	  elkaar	  op	  ideeën	  en	  blijkt	  dat	  
je	  samen	  veel	  meer	  voor	  elkaar	  krijgt	  dan	  je	  
ooit	  had	  gedacht.	  Hoofd	  te	  vol	  om	  het	  zelf	  te	  

organiseren?	  Er	  zijn	  organisaties	  die	  je	  gratis	  
bij	  kunnen	  staan,	  ze	  bemoeien	  zich	  niet	  met	  
de	  inhoud,	  maar	  zorgen	  onder	  jouw	  toezicht	  

dat	  het	  georganiseerd	  wordt.	  Hoe	  je	  een	  
familiegroepsplan	  maakt,	  vind	  je	  op	  
http://www.eerlijkgezegd.nu	  
	  

Mooie	  plaatjes	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  


