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Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  20	  april	  

!	  Kinderwijkraad	  &	  Eindtoets	  groep	  8	  
Woensdag	  21	  april	  
!	  Eindtoets	  groep	  8	  

Vrijdag	  23	  april	  
!	  Koningsspelen	  
Maandag	  26	  april	  tot	  en	  met	  vrijdag	  7	  mei	  !	  

Meivakantie	  
Donderdag	  13	  en	  vrijdag	  14	  mei	  	  
!	  vrij	  ivm	  Hemelvaart	  

	  
Chasséstraat	  dicht	  vanaf	  10	  mei	  –	  ouders	  
gezocht!	  

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	  08.10	  tot	  08.40	  
met	  een	  hek	  wordt	  afgesloten.	  De	  reden	  voor	  
dit	  experiment	  is	  dat	  er	  ’s	  ochtends	  heel	  vaak	  

gevaarlijke	  situaties	  ontstaan	  door	  
gemotoriseerd	  verkeer.	  Vuilniswagens,	  

bouwverkeer,	  bezorgdiensten	  en	  buurtverkeer	  
wat	  naar	  het	  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	  Schoolstraatprojecten	  
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	  het	  hek	  willen	  gaan	  
staan	  om	  de	  situatie	  uit	  te	  leggen	  aan	  
automobilisten.	  Dat	  zal	  mogelijk	  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	  08.10-‐
08.40,	  meld	  je	  dan	  aan	  bij	  Madeleine:	  
directie@10emeidoorn.nl	  

We	  kiezen	  er	  voorlopig	  voor	  om	  alleen	  ’s	  
ochtends	  de	  straat	  af	  te	  sluiten.	  Mocht	  er	  
aanleiding	  zijn	  om	  het	  ook	  ’s	  middags	  te	  doen,	  

bij	  het	  uitgaan	  van	  beide	  scholen,	  dan	  kunnen	  
we	  dat	  doen	  vanaf	  7	  juni.	  
	  

De	  planning	  is	  om	  tot	  en	  met	  4	  juni	  bij	  de	  
afsluiting	  te	  gaan	  staan.	  De	  eerste	  week	  staan	  

er	  ook	  stadsdeelmedewerkers	  bij.	  Frank,	  de	  
gebiedsmakelaar	  en	  Yusuf,	  onze	  wijkagent,	  
zullen	  ook,	  als	  ze	  kunnen,	  erbij	  staan.	  

Het	  experiment	  zal	  ook	  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).	  
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TSA	  en	  normale	  schooltijden	  na	  de	  vakantie	  
Vanaf	  10	  mei	  gaan	  we	  terug	  naar	  de	  reguliere	  

schooltijden	  voor	  alle	  groepen:	  08.30-‐15.15	  
uur	  en	  op	  de	  woensdag	  van	  08.30-‐12.30	  uur.	  
De	  ingangen	  blijven	  wel	  nog	  gescheiden.	  We	  

starten	  dan	  ook	  weer	  met	  de	  TSA.	  En	  daar	  zijn	  
we	  allemaal	  blij	  mee!	  De	  reden	  is	  dat	  vanaf	  21	  
april	  de	  buitenschoolse	  opvang	  weer	  mag	  

starten.	  Dat	  betekent	  dat	  kinderen	  na	  school	  
“gemengd”	  worden.	  Op	  school	  houden	  we	  
nog	  wel	  de	  bouwen	  uit	  elkaar,	  maar	  niet	  meer	  

de	  klassen	  binnen	  de	  bouwen.	  We	  denken	  dat	  
het	  contact	  tussen	  de	  kinderen	  van	  de	  
verschillende	  groepen,	  op	  de	  gang	  en	  tijdens	  

de	  TSA,	  erg	  belangrijk	  is.	  En	  de	  nadelen	  van	  
echt	  gescheiden	  houden	  van	  de	  groepen	  gaan	  
steeds	  zwaarder	  wegen	  (buitenspelen	  

gescheiden	  door	  touwen	  op	  1/3	  van	  het	  plein	  
levert	  meer	  ruzietjes	  op	  zien	  we;	  de	  dag	  wordt	  
erg	  lang	  met	  vaak	  maar	  1	  keer	  buitenspelen;	  

de	  leerkrachten	  hebben	  soms	  al	  om	  10.00	  uur	  
hun	  lunchpauze).	  

Daarom	  kiezen	  we	  ervoor	  om	  na	  de	  
meivakantie	  terug	  te	  gaan	  naar	  de	  situatie	  
zoals	  hij	  vóór	  Kerst	  was.	  

	  	  
Verhuizing-‐verbouwing	  
Op	  maandag	  19	  april	  hopen	  we	  samen	  met	  de	  

MR	  de	  knoop	  door	  te	  hakken	  over	  welke	  drie	  
groepen,	  welke	  bouw,	  er	  naar	  het	  gebouw	  van	  
de	  Joop	  Westerweelschool	  gaat	  volgend	  jaar.	  

Madeleine	  mailt	  jullie	  daar	  dan	  dinsdag	  over.	  
	  	  
Gevonden	  voorwerpen	  

Bij	  droog	  weer	  zet	  Rob	  elke	  dag	  de	  gevonden	  
voorwerpen	  buiten	  bij	  de	  zandbak.	  Na	  de	  
meivakantie	  gaat	  alles	  wat	  over	  is	  naar	  een	  

goed	  doel.	  
	  	  
	  	  

	  	  
	  



	  
	  

Nieuwsbrief	  nr	  31	  2020-‐2021	  
	  
Koningsspelen	  
De	  koningsspelen	  dit	  jaar	  gaan	  gewoon	  door	  

op	  vrijdag	  23	  april.	  We	  gaan	  het	  wel	  op	  een	  
andere	  manier	  dan	  normaal	  aanpakken,	  
omdat	  we	  er	  nog	  steeds	  bij	  blijven	  dat	  we	  de	  

kinderen	  tot	  de	  meivakantie	  niet	  willen	  gaan	  
mengen.	  
	  

De	  kinderen	  ontbijten	  dit	  jaar	  gewoon	  zelf	  
thuis	  en	  komen	  op	  de	  normale	  tijd	  naar	  
school.	  Het	  zou	  geweldig	  zijn	  als	  zo	  veel	  

mogelijk	  kinderen	  in	  het	  oranje	  naar	  school	  
komen	  deze	  dag.	  Tussen	  09:00	  en	  12:00	  wordt	  
er	  door	  iedere	  klas	  een	  uurtje	  gesport.	  Van	  

12:00	  –	  13:00	  wordt	  er	  geluncht	  in	  de	  klas.	  
School	  zorgt	  voor	  bordjes,	  bestek,	  eten	  en	  
drinken.	  Daarna	  is	  er	  nog	  een	  eigen	  invulling	  

van	  leerkrachten	  en	  gaan	  de	  kinderen	  rond	  
14:00	  naar	  huis	  conform	  het	  rooster.	  
	  

Het	  is	  voor	  kinderen	  handig	  om	  sowieso	  een	  
fruithapje	  mee	  naar	  school	  te	  nemen	  en	  het	  is	  

leuk	  als	  iedereen	  in	  het	  oranje	  kan	  komen.	  
	  

	  
Sporten	  en	  veel	  fun	  in	  de	  meivakantie	  

Op	  3,	  4	  en	  5	  mei	  vindt	  er	  een	  voetbalkamp	  
plaats	  op	  de	  prachtige	  locatie	  van	  Sportpark	  
de	  Eendracht.	  Natuurlijk	  wordt	  er	  veel	  

gevoetbald,	  maar	  ze	  hebben	  ook	  lasergamen,	  
padel,	  speurtocht	  en	  een	  quiz	  op	  het	  

programma	  staan!	  
Klik	  hier	  voor	  meer	  informatie	  en	  de	  
inschrijvingspagina.	  	  

Voor	  de	  deelnemers	  met	  een	  stadspas	  is	  er	  
een	  mooie	  kortingsactie	  maar	  natuurlijk	  is	  

iedereen	  welkom	  ook	  zonder	  stadspas.	  
	  
De	  Krakeling	  -‐	  Doorzetters	  

Op	  4	  en	  5	  mei	  organiseert	  de	  Krakeling	  de	  
voorstelling	  Doorzetters,	  een	  theatrale	  
wandeling	  door	  het	  Westerpark.	  Kijken	  en	  

luisteren	  naar	  verhalen	  van	  ouderen	  die	  de	  
oorlog	  hebben	  meegemaakt.	  De	  verhalen	  van	  
de	  jongeren	  van	  toen,	  doorverteld	  door	  de	  

jongeren	  van	  nu.	  Geleid	  door	  theater,	  dans	  en	  
muziek	  wandel	  je	  door	  verhalen	  over	  verzet,	  
vrijheid,	  moed	  en	  herdenken.	  	  

De	  wandeling	  duurt	  45	  minuten	  tot	  een	  uur	  en	  
is	  tussen	  de	  tijdsslots	  op	  eigen	  tempo	  te	  
lopen.	  te	  nemen	  én	  oordopjes.	  Voor	  meer	  

informatie	  en	  tickets	  klik	  hier.	  


