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Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  18	  mei	  

!	  vreedzame	  KinderWijkRaad	  vergadering	  	  
!	  Koffiedrinken	  met	  Madeleine	  via	  Zoom	  
Woensdag	  19	  mei	  	  

!	  Leerlingenraad	  
Vrijdag	  21	  mei	  
!	  Ecoraad	  vergadering	  

Maandag	  24	  mei	  
!	  2e	  Pinksterdag	  –	  kinderen	  vrij	  
	  

Koffiedrinken	  met	  Madeleine	  
Heb	  je	  vragen	  over	  de	  gang	  van	  zaken	  op	  
school,	  of	  ideeën?	  Je	  kunt	  altijd	  mailen	  of	  

bellen	  of	  Madeleine	  aanspreken	  op	  het	  plein,	  
maar	  a.s.	  dinsdag	  kan	  het	  ook	  digitaal	  via	  
Zoom.	  Join	  Zoom	  Meeting	  op	  dinsdag	  18	  mei	  

van	  08.45-‐09.45	  uur:	  
Koffiedrinken	  met	  Madeleine	  
Meeting	  ID:	  853	  7091	  1604	  

Passcode:	  Meidoorn	  
	  	  

Verhuizing/verbouwing	  
De	  voorlichting	  voor	  de	  ouders	  en	  de	  buurt	  
laat	  behoorlijk	  op	  zich	  wachten	  helaas.	  Albèrt,	  

de	  projectleider,	  wil	  dat	  het	  liefste	  doen	  als	  
alle	  vergunningen	  in	  orde	  zijn	  maar	  dat	  duurt	  
langer	  dan	  gepland.	  A.s.	  vrijdag	  gaat	  

Madeleine	  de	  voorlichting	  voorbereiden	  met	  
Albèrt,	  dus	  hopelijk	  komt	  er	  dan	  snel	  een	  
datum!	  

Inmiddels	  is	  het	  gebouw	  van	  de	  Vlinderboom	  
overgedragen	  aan	  AWBR,	  ons	  bestuur.	  Het	  
wordt	  nu	  klaargemaakt	  voor	  onze	  komst.	  Er	  

wordt	  nog	  een	  10e	  lokaal	  gerealiseerd,	  alles	  
wat	  kapot	  is	  wordt	  gerepareerd,	  er	  worden	  
voorzieningen	  voor	  de	  ICT	  aangelegd,	  grote	  

schoonmaak,	  etc.	  
Op	  school	  zijn	  de	  collega’s	  begonnen	  met	  
inpakken	  –	  over	  8	  weken	  is	  het	  al	  

zomervakantie	  en	  dan	  moet	  alles	  ingepakt	  
zijn.	  

Madeleine	  heeft	  contact	  met	  de	  BSO’s	  om	  te	  
kijken	  of	  het	  ophalen	  gaat	  lukken	  en	  waar	  wij	  

kunnen	  helpen.	  
Mocht	  je	  nog	  vragen	  of	  ideeën	  hebben,	  laat	  
het	  vooral	  weten!	  

	  
Kunstwerkjes	  

	  
	  

	  	  
TSA	  volgend	  jaar	  

Het	  streven	  is	  om	  de	  TSA	  volgend	  jaar	  op	  
beide	  locaties	  gewoon	  door	  te	  laten	  gaan.	  Nou	  
ja,	  gewoon	  wordt	  het	  natuurlijk	  niet,	  maar	  we	  

gaan	  wel	  ons	  best	  doen.	  De	  ruimtes	  zijn	  de	  
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knelpunten	  maar	  we	  hebben	  gelukkig	  al	  wat	  
tips	  van	  ouders	  gekregen,	  dank	  daarvoor.	  

Heb	  je	  nog	  een	  idee	  voor	  een	  ruimte	  waar	  10-‐
15	  kinderen	  iets	  kunnen	  doen	  tussen	  12-‐13.30	  
uur	  in	  de	  buurt	  van	  de	  Vlinderboom	  of	  de	  

Joop	  Westerweel,	  laat	  het	  ons	  weten.	  
	  	  
Gratis	  sporten	  of	  dansles	  

Via	  het	  JeugdSportfonds	  en	  het	  Amsterdams	  
cultuurfonds	  kunnen	  kinderen	  gratis	  sporten	  
en	  dans-‐of	  muziekles	  krijgen	  als	  hun	  ouders	  

dat	  niet	  kunnen	  betalen.	  Via	  een	  intermediair	  
kunnen	  we	  een	  aanvraag	  doen,	  dat	  is	  echt	  ZO	  
gebeurd.	  Dieke,	  Madeleine	  en	  Roos	  (onze	  

OuderKindAdviseur)	  zijn	  intermediairs	  van	  de	  
Meidoorn.	  Via	  deze	  link	  kom	  je	  bij	  een	  mooie	  
column	  van	  Jeugdpsycholoog	  Steven	  Pont	  

over	  het	  belang	  van	  sport	  en	  cultuur	  voor	  de	  
ontwikkeling	  van	  kinderen.	  
https://jeugdfondssportencultuur.nl/verhaal/s

teven-‐pont/	  En	  via	  deze	  site	  van	  West	  
Beweegt	  kom	  je	  bij	  een	  overzicht	  van	  alle	  

gratis	  sportactiviteiten	  buiten	  schooltijd	  in	  
Amsterdam	  West:	  
https://www.amsterdam.nl/sport/sportactivit

eiten-‐en-‐lessen/sporten-‐kinderen/aanbod-‐
west/	  
	  	  

	  


