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Belangrijke	  data	  
Donderdag	  13	  

!	  vrij	  ivm	  Hemelvaart	  
Vrijdag	  14	  mei	  
!	  school	  dicht	  –	  kinderen	  vrij	  

Maandag	  24	  mei	  
!	  2e	  Pinksterdag	  –	  kinderen	  vrij	  
	  

School	  start	  om	  08.30	  voor	  iedereen	  
We	  gaan	  weer	  terug	  naar	  de	  oude	  
schooltijden	  –	  vanaf	  maandag	  10	  mei	  starten	  

alle	  kinderen	  om	  08.30	  uur	  en	  is	  iedereen	  om	  
15.15	  uit.	  Op	  woensdag	  natuurlijk	  eerder,	  om	  
12.30	  uur.	  

Zorgen	  jullie	  dat	  je	  kind	  om	  08.30	  uur	  in	  de	  
klas	  zit,	  jas	  uit,	  tas	  opgehangen?	  Om	  08.30	  uur	  
over	  de	  drempel	  van	  de	  voordeur	  is	  dus	  te	  laat	  

☺.	  De	  bouwen	  komen	  wel	  nog	  door	  aparte	  
ingangen	  binnen:	  OB	  wordt	  opgevangen	  door	  
de	  leerkracht	  op	  het	  plein,	  de	  MB	  via	  de	  

ingang	  naast	  de	  meisjeskleedkamer	  op	  het	  
plein,	  de	  TB	  via	  de	  voordeur	  en	  de	  BB	  via	  de	  

brandtrap	  aan	  de	  achterkant.	  
	  	  
TSA	  start	  weer	  

Ook	  de	  TSA	  start	  weer,	  we	  verheugen	  ons	  
erop.	  Dieke	  heeft	  alles	  goed	  voorbereid,	  
samen	  met	  Iris.	  We	  hopen	  dat	  alles	  soepel	  

verloopt.	  Mocht	  je	  thuis	  iets	  horen	  waarvan	  je	  
denkt,	  goh,	  klopt	  dat?	  Check	  het	  dan	  even	  met	  
Dieke	  of	  met	  Madeleine.	  Feedback	  is	  ook	  altijd	  

fijn,	  positief	  of	  kritisch,	  beide	  welkom.	  En	  
mocht	  je	  nog	  ruimtes	  weten	  voor	  volgend	  jaar	  
in	  de	  buurt	  van	  de	  Vlinderboom,	  laat	  het	  ons	  

vooral	  weten!	  
	  	  
Corona	  beleid	  

Ons	  Corona	  beleid	  wordt	  licht	  aangepast:	  
omdat	  de	  BSO’s	  open	  zijn	  en	  dat	  betekent	  dat	  
de	  kinderen	  weer	  een	  beetje	  gemengd	  mogen	  

worden,	  houden	  we	  de	  bouwen	  nog	  steeds	  
gescheiden,	  maar	  binnen	  de	  bouwen	  mengen	  

we	  wel	  de	  klassen.	  Dat	  betekent	  dat	  wanneer	  
er	  een	  Corona	  besmetting	  in	  een	  klas	  is,	  

mogelijk	  niet	  alleen	  de	  klas	  maar	  ook	  een	  paar	  
kinderen	  uit	  de	  TSA	  activiteit	  in	  quarantaine	  
moeten.	  Dat	  is	  natuurlijk	  niet	  leuk,	  maar	  wij	  

vonden	  het	  belangrijk	  dat	  de	  TSA	  weer	  startte	  
en	  dat	  het	  korte	  buitenspelen	  op	  1/3	  van	  het	  
plein,	  gescheiden	  door	  touwen,	  gauw	  

afgelopen	  moest	  zijn.	  Dat	  leverde	  veel	  
ongelukkige	  kinderen	  en	  teamleden	  op…	  
	  	  

Wat	  wel	  blijft	  zijn	  de	  aparte	  ingangen	  voor	  
elke	  bouw,	  de	  leerkrachten	  dragen	  
mondkapjes	  op	  de	  gangen	  en	  houden	  afstand	  

van	  elkaar,	  er	  wordt	  extra	  schoongemaakt	  
tussen	  de	  middag	  en	  iedereen	  blijft	  thuis	  als	  
hij	  klachten	  heeft.	  Dat	  vragen	  we	  ook	  aan	  

jullie:	  houd	  je	  kinderen	  thuis	  met	  klachten.	  De	  
beslisboom	  wanneer	  je	  kind	  thuis	  moet	  blijven	  
stuur	  ik	  nog	  een	  keer	  mee	  voor	  de	  zekerheid.	  

	  	  
Kranslegging	  4	  mei	  

Op	  4	  mei	  hebben	  Djula	  en	  Seija	  uit	  groep	  7	  
een	  krans	  gelegd	  bij	  het	  monument	  ter	  
herdenking	  van	  de	  slachtoffers	  van	  de	  tweede	  

wereldoorlog	  in	  de	  Witte	  de	  Withstraat.	  
Samen	  met	  hun	  moeders,	  de	  oma	  en	  Isabel,	  
het	  nichtje	  van	  Djula,	  Dieke	  en	  Madeleine	  

hebben	  zij	  stil	  gestaan	  en	  in	  de	  stromende	  
regen	  even	  kort	  gepraat	  over	  wat	  vrijheid	  voor	  
hen	  betekende.	  Het	  was	  extra	  speciaal	  omdat	  

de	  oma	  van	  Djula	  de	  oorlog	  zelf	  ook	  had	  
meegemaakt	  in	  Indonesië.	  
	  

Elke	  school	  in	  Amsterdam	  heeft	  een	  
oorlogsmonument	  geadopteerd.	  De	  Meidoorn	  
heeft	  lang	  geleden	  het	  muurmonument	  

geadopteerd,	  dat	  in	  1945	  al	  luttele	  weken	  na	  
de	  bevrijding	  werd	  onthuld.	  Met	  de	  naam	  van	  
Jacob	  Miedema,	  de	  drogist	  die	  van	  zijn	  winkel	  

een	  centrum	  maakte	  van	  opslag	  voor	  het	  
verzet	  en	  van	  geheime	  communicatie.	  En	  de	  
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namen	  van	  Dirk	  en	  Ton	  Bons.	  Alle	  drie	  
woonden	  zij	  in	  de	  Witte	  de	  Withstraat.	  Op	  de	  

site	  https://dirkbons.nl/Herdenkingen/	  is	  
meer	  informatie	  te	  vinden.	  	  
	  

	  
	  

	  
	  	  

	  
	  


