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Belangrijke	  data	  
Maandag	  31	  mei	  	  

!	  	  schoolfotograaf	  
Dinsdag	  1	  juni	  	  
!	  schoolfotograaf	  

Woensdag	  2	  juni	  
!	  Kinderwijkraad	  vergadering	  
Woensdag	  2	  t/	  vrijdag	  4	  juni	  	  

!	  kamp	  groep	  8	  
Maandag	  7	  juni	  
!	  informatieavond	  over	  de	  verbouwing	  -‐	  

online	  
Woensdag	  9	  juni	  
!	  studiedag	  –	  alle	  kinderen	  vrij	  

	  	  
Extra	  vrije	  dag	  8	  juli	  
Omdat	  we	  merken	  dat	  het	  inpakken	  en	  

uitzoeken	  veel	  meer	  tijd	  kost	  dan	  we	  
verwachtten,	  in	  combinatie	  met	  het	  schrijven	  
van	  de	  rapporten	  en	  de	  komende	  10-‐minuten	  

gesprekken,	  heeft	  Madeleine	  in	  overleg	  met	  
AWBR	  en	  onze	  MR	  besloten	  dat	  donderdag	  8	  

juli	  OOK	  een	  vrije	  dag	  is	  –	  een	  verhuisdag.	  Dat	  
betekent	  dat	  woensdag	  7	  juli	  de	  laatste	  dag	  is	  
van	  dit	  schooljaar.	  

Op	  23	  augustus	  starten	  we	  weer,	  en	  dan	  op	  de	  
Joop	  Westerweel	  en	  op	  de	  Vlinderboom.	  
	  	  

BSO’s	  volgend	  schooljaar	  
Nog	  maar	  een	  keertje	  zodat	  iedereen	  weet	  dat	  
we	  er	  mee	  bezig	  zijn:	  Madeleine	  heeft	  contact	  

met	  de	  BSO’s	  en	  we	  zijn	  aan	  een	  oplossing	  aan	  
het	  werken	  voor	  het	  ophalen	  van	  twee	  
locaties.	  Ook	  onderling	  hebben	  sommige	  

BSO’s	  al	  contact,	  heel	  fijn!	  
	  	  
AED	  in	  Chassé	  

Zoals	  jullie	  misschien	  nog	  weten	  heeft	  Rob	  
twee	  jaar	  geleden	  een	  AED	  geregeld	  voor	  de	  
buurt	  via	  een	  Crowdfunding	  actie.	  Deze	  week	  

heeft	  hij	  de	  patches	  van	  de	  AED	  vervangen.	  
Tot	  zijn	  schrik	  was	  het	  hotel	  dicht,	  maar	  er	  

wordt	  een	  briefje	  opgehangen	  hoe	  en	  waar	  
mensen	  naar	  toe	  moeten	  gaan	  om	  de	  AED	  te	  

halen.	  Dat	  kan	  via	  de	  dansstudio's.	  Er	  is	  Rob	  
verteld	  dat	  de	  AED	  tot	  nu	  toe	  1x	  is	  gebruikt!	  
	  	  

Informatieavond	  over	  de	  verbouwing	  
De	  informatieavond	  over	  de	  verbouwing	  is	  op	  
maandag	  7	  juni	  om	  20.00	  uur.	  Het	  wordt	  een	  

digitale	  bijeenkomst	  helaas.	  De	  link	  naar	  de	  
digitale	  bijeenkomst	  zetten	  we	  op	  onze	  
website:	  https://10emeidoorn.nl/nieuws.	  

Voor	  de	  bijeenkomst	  wordt	  het	  programma	  
Microsoft	  Teams	  gebruikt.	  Het	  is	  aan	  te	  raden	  
om	  het	  programma,	  indien	  niet	  geïnstalleerd,	  

tijdig	  te	  installeren.	  
De	  agenda	  en	  officiële	  uitnodiging	  stuur	  ik	  
jullie	  per	  mail	  toe	  komende	  week.	  	  

	  	  
Schoolfotograaf	  
Maandag	  en	  dinsdag	  komt	  de	  schoolfotograaf.	  

Een	  nieuwe	  dit	  jaar.	  Hopelijk	  bevalt	  hij	  goed.	  
Het	  rooster	  hebben	  jullie	  per	  email	  

ontvangen.	  
	  
	  

	  
	  
	  


