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Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  13	  april	  

!	  Theoretisch	  verkeersexamen	  gr	  7	  
	  Dinsdag	  20	  april	  
	  !	  CITO	  Eindtoets	  groep	  8	  

Vrijdag	  23	  april	  
	  !	  Koningsspelen	  en	  gezamenlijke	  lunch	  
Maandag	  16	  aprilt/m	  vrijdag	  7	  mei	  

!	  Meivakantie	  
	  
TSA	  starten	  en	  oude	  schooltijden?	  

Mogelijk	  wordt	  a.s.	  dinsdag	  op	  de	  
persconferentie	  van	  het	  kabinet	  aangekondigd	  
dat	  de	  BSO's	  weer	  open	  mogen.	  Dat	  betekent	  

ook	  dat	  de	  klassen	  weer	  gemengd	  mogen	  
worden,	  en	  dat	  zou	  betekenen	  dat	  we	  weer	  
kunnen	  starten	  met	  TSA!	  Dat	  zou	  echt	  

geweldig	  zijn.	  Dan	  zouden	  we	  na	  de	  
meivakantie	  terug	  kunnen	  naar	  de	  oude	  
schooltijden,	  kan	  er	  weer	  op	  de	  gewone	  

manier	  gym	  en	  bevo	  worden	  gegeven,	  hoeven	  
de	  kinderen	  niet	  meer	  buiten	  te	  spelen	  op	  een	  

schoolplein	  dat	  met	  touwen	  in	  drieën	  is	  
gedeeld.	  En	  hebben	  de	  leerkrachten	  weer	  
gewoon	  rond	  lunchtijd	  hun	  half	  uur	  pauze,	  en	  

niet	  al	  om	  10.30	  of	  pas	  om	  13.00	  uur...	  Dus	  
duimen!!	  
En	  dan	  weten	  jullie	  inmiddels	  hoe	  het	  gaat	  he?	  

Woensdag	  denkt	  het	  ministerie	  en	  de	  PO	  raad	  
en	  Amsterdam	  erover	  na,	  donderdag	  krijgen	  
we	  richtlijnen	  van	  AWBR	  en	  dan	  kan	  ik	  jullie	  

vrijdag	  erover	  mailen.	  
	  
Volgend	  jaar	  verhuizing	  

We	  zijn	  er	  BIJNA	  uit	  welke	  groepen	  naar	  de	  
Joop	  Westerweel	  gaan	  en	  welke	  naar	  De	  
Vlinderboom,	  nog	  heel	  eventjes	  geduld	  

alstublieft!	  Op	  maandag	  19	  juni	  is	  er	  een	  MR	  
vergadering	  en	  we	  hopen	  dan	  met	  
goedkeuring	  van	  de	  MR	  definitief	  de	  knoop	  

door	  te	  hakken.	  
	  

De	  St	  Jan	  verhuist	  in	  de	  meivakantie	  terug	  
naar	  hun	  mooie	  vernieuwde	  gebouw.	  Dan	  

hebben	  wij	  weer	  4	  lege	  lokalen.	  Dan	  wordt	  het	  
ondersteuning	  geven	  aan	  kleine	  groepjes	  weer	  
wat	  makkelijker	  en	  ruimer.	  Normaliter	  is	  er	  al	  

voor	  elke	  bouw	  een	  dag	  iemand	  die	  
individuele	  kinderen	  en	  kleine	  groepjes	  
ondersteunt,	  en	  sommige	  kinderen	  krijgen	  

externe	  ondersteuning	  van	  experts.	  Daarnaast	  
voert	  Eske,	  onze	  toegepaste	  pedagogiek	  
stagiaire,	  ook	  individuele	  gesprekjes	  met	  

kinderen.	  We	  hebben	  een	  vrijwilliger	  die	  
wekelijks	  in	  de	  MB	  ondersteunt,	  we	  hebben	  
zij-‐instromers	  die	  dubbel	  staan	  en	  apart	  met	  

kinderen	  werken.	  Of	  ze	  staan	  voor	  de	  groep	  
en	  de	  leerkracht	  kan	  met	  kleine	  groepjes	  
ergens	  werken.	  

En	  elke	  bouw	  heeft	  extra	  ondersteuning	  door	  
de	  West	  Academie,	  betaald	  uit	  de	  Corona	  
subsidie	  van	  vorig	  jaar,	  om	  achterstanden	  weg	  

te	  werken.	  Kortom,	  jullie	  snappen:	  er	  zijn	  veel	  
werkplekken	  nodig!	  

En	  natuurlijk	  zijn	  we	  al	  bezig	  met	  uitzoeken	  en	  
starten	  we	  na	  de	  vakantie	  met	  het	  inpakken	  
van	  de	  school.	  

	  
Cynthia	  weer	  terug	  
Juf	  Cynthia	  van	  MOB	  is	  weer	  gestart	  afgelopen	  

vrijdag	  na	  een	  afwezigheid	  van	  5	  maanden	  
door	  een	  scooterongeval.	  De	  collega's	  en	  de	  
kinderen	  zijn	  heel	  erg	  blij	  dat	  ze	  er	  weer	  is!	  Zie	  

ook	  het	  mooie	  welkomstwerkje.	  	  
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Meedenken	  over	  buurttuin	  
Transformatie	  van	  de	  loods	  en	  twee	  tuinen	  tot	  

groene	  zone	  voor	  de	  Meidoorn	  en	  de	  buurt.	  	  
	  
Beste	  kinderen	  en	  ouders	  van	  de	  Meidoorn.	  

De	  loods,	  die	  tegen	  het	  schoolplein	  aan	  ligt,	  
gaat	  verkocht	  worden.	  Mijn	  tuin	  grenst	  ook	  
aan	  het	  schoolplein.	  Mijn	  droom	  is	  een	  deel	  

van	  mijn	  tuin	  tot	  en	  met	  de	  loods	  te	  
transformeren	  tot	  een	  groene	  plek	  voor	  de	  
Meidoorn	  en	  de	  buurt.	  Hiervoor	  ben	  ik	  op	  

zoek	  naar	  meedenkers	  en	  mede-‐creators.	  Ik	  
hoor	  graag	  van	  jullie!	  
	  	  

Anneriek	  van	  Dorst	  
email:	  mailto:dnavandorst@gmail.com	  
	  

Momentcoaching	  
Afgelopen	  donderdag	  en	  komende	  maandag	  
loopt	  Peter	  Pijl	  van	  Bazalt	  mee	  in	  alle	  klassen	  

(op	  afstand).	  De	  leerkrachten	  oefenen	  hun	  
coöperatieve	  werkvormen	  en	  Peter	  coacht	  op	  

het	  moment	  zelf,	  geeft	  tips	  en	  tops	  en	  stuurt	  
bij	  waar	  nodig.	  Bij	  coöperatieve	  werkvormen	  
kan	  je	  denken	  aan	  rondlopen	  in	  de	  klas	  met	  

een	  kaartje	  met	  aan	  1	  kant	  een	  verkeersbord	  
en	  aan	  de	  andere	  kant	  de	  betekenis	  van	  het	  
verkeersbord.	  Je	  doet	  je	  hand	  omhoog,	  zoekt	  

een	  partner,	  begroet	  elkaar,	  de	  een	  stelt	  de	  
vraag	  wat	  het	  verkeersbord	  betekent,	  de	  
ander	  antwoordt.	  Goed	  antwoord?	  De	  ander	  

stelt	  de	  vraag,	  daarna	  wisselen	  ze	  van	  kaartje,	  
bedanken	  elkaar	  en	  steken	  hun	  hand	  omhoog	  
om	  een	  nieuwe	  partner	  te	  vinden.	  Geen	  goed	  

antwoord?	  Dan	  geeft	  de	  leerling	  een	  tip	  en	  
kijkt	  of	  dat	  helpt.	  Daarna	  nog	  een	  tip	  en	  
verklapt	  hij	  het	  juiste	  antwoord.	  Een	  speelse	  

manier	  waarbij	  alle	  kinderen	  actief	  oefenen.	  
En	  zo	  zijn	  er	  nog	  40	  andere	  werkvormen,	  deels	  
om	  aan	  het	  klimaat	  in	  de	  groep	  te	  werken,	  te	  

overleggen,	  deels	  om	  meningen	  te	  vormen	  en	  
oefenstof	  te	  verwerken.	  

Nieuwe	  vitrine	  
Willo,	  de	  moeder	  van	  Chloe	  en	  kunstdocent	  

bij	  onze	  TSA,	  maakt	  zoals	  de	  meesten	  van	  
jullie	  weten	  altijd	  kunstwerkjes	  van	  de	  vitrine	  
in	  onze	  hal.	  Nu	  jullie	  dat	  niet	  zelf	  kunnen	  zien	  

bijgaand	  een	  foto	  van	  een	  lieflijk	  lente	  
tafereel!	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  


