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Belangrijke	  data	  
Maandag	  	  5	  april	  

!	  Tweede	  Paasdag	  –	  school	  gesloten	  
Dinsdag	  6	  april	  
!	  Vreedzame	  Kinderwijkraad	  

Dinsdag	  13	  april	  
!	  Theoretisch	  verkeersexamen	  gr	  7	  
	  	  

Corona	  gerelateerde	  vragen?	  
Soms	  hebben	  ouders	  Corona	  gerelateerde	  
vragen	  voor	  Madeleine	  	  en	  geven	  dan	  aan	  dat	  

ze	  op	  het	  schoolplein	  of	  in	  de	  verschillende	  
appgroepen	  dezelfde	  vragen	  horen.	  Daarom	  
heeft	  zij	  samen	  met	  een	  van	  die	  ouders	  

bedacht	  een	  Zoom	  meeting	  te	  plannen	  waarin	  
je	  al	  je	  vragen	  kan	  stellen	  op	  donderdag	  8	  april	  
om	  16.00	  uur.	  En	  dan	  hoopt	  Madeleine	  dat	  ze	  

antwoord	  kan	  geven	  ☺.	  Daarop	  vooruitlopend	  
vast:	  in	  school	  wordt	  er	  NIET	  getest	  en	  
gevaccineerd.	  Dat	  is	  een	  gerucht	  wat	  de	  ronde	  

schijnt	  te	  doen.	  Daar	  is	  geen	  sprake	  van.	  Nog	  
andere	  vragen?	  Sluit	  gerust	  aan!	  Hier	  is	  de	  

Zoom	  link:	  	  
https://us02web.zoom.us/j/88973987642?pw
d=UFVyQ0FIdmJpbm51eUFiSjFzaFRXQT09.	  

Meeting	  ID:	  889	  7398	  7642.	  Passcode:	  
Meidoorn	  
	  	  

Projecten	  
Met	  de	  Montessoridag	  is	  in	  de	  meeste	  
groepen	  het	  Montessorproject	  over	  

Wetenschap	  afgesloten.	  In	  de	  school	  hangen	  
de	  planeten	  nog	  aan	  de	  plafonds,	  de	  
geschilderde	  en	  geborduurde	  sterrenbeelden	  

nog	  aan	  de	  wanden	  en	  de	  	  biografieën	  van	  
vrouwelijke	  wetenschappers	  nog	  in	  de	  
gangen.	  Maar	  ook	  de	  eieren,	  kuikens	  en	  

kersenbloesem	  rukken	  op	  –	  zie	  de	  prachtige	  
plaatjes	  gemaakt	  door	  de	  kleuters	  in	  de	  PDF	  
versie	  van	  de	  nieuwsbrief.	  
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Schoolstraat	  
Fijn	  dat	  er	  al	  een	  paar	  ouders	  hebben	  
gereageerd	  op	  de	  oproep	  van	  vorige	  week	  

voor	  vrijwilligers.	  Het	  zou	  heel	  fijn	  zijn	  als	  er	  
nog	  wat	  vrijwilligers	  bij	  kwamen!	  

	  
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:	  

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).	  
	  	  
Stagiaires	  bij	  Rob	  

Vanaf	  volgende	  week	  starten	  er	  bij	  Rob	  twee	  
stagiaires	  Zorg	  en	  Welzijn:	  Randa	  en	  Hind.	  Zij	  
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zullen	  ook	  bij	  het	  hek	  staan	  ’s	  ochtends	  om	  
goedemorgen	  te	  wensen	  en	  ook	  soms	  de	  

telefoon	  opnemen.	  
	  	  
Fietsenschuurtje	  

Het	  fietsenschuurtje	  op	  het	  schoolplein	  is	  
bedoeld	  voor	  fietsen	  van	  de	  Meidoorn	  
medewerkers.	  Wanneer	  een	  kind	  een	  keer	  zijn	  

of	  haar	  slot	  vergeet,	  mag	  die	  fiets	  bij	  hoge	  
uitzondering	  een	  schooldag	  daar	  staan.	  Het	  is	  
niet	  de	  bedoeling	  dat	  daar	  voor	  de	  veiligheid	  

dure	  kinderfietsen	  staan.	  Daar	  is	  het	  schuurtje	  
te	  klein	  voor	  helaas.	  We	  nemen	  de	  wens	  voor	  
meer	  plek	  voor	  kinderfietsen	  wel	  mee	  met	  de	  

verbouwing.	  
	  	  
Team	  

Last	  but	  nog	  least:	  volgende	  week	  start	  onze	  
collega	  Cynthia	  weer	  in	  MOB.	  Zij	  was	  vanaf	  
begin	  november	  uit	  de	  running	  door	  een	  

scooterongeluk.	  Superfijn	  dat	  ze	  weer	  op	  
school	  komt!	  Johan	  en	  Nienke	  en	  op	  dit	  

moment	  Marlies	  vangen	  haar	  afwezigheid	  op	  
en	  blijven	  dat	  ook	  doen	  tijdens	  haar	  re-‐
integratie.	  De	  kinderen	  van	  MOB	  en	  OB3	  zien	  

veel	  gezichten	  daardoor	  maar	  houden	  zich	  
kranig,	  net	  als	  hun	  ouders.	  
Verder	  laten	  gemiddeld	  zo’n	  2	  collega’s	  zich	  

per	  week	  testen	  maar	  alle	  resultaten	  tot	  nu	  
toe	  zijn	  negatief	  gelukkig.	  
	  


