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Belangrijke	  data	  
Maandag	  	  14	  juni	  

!	  Schooltandarts	  
Dinsdag	  15	  juni	  
!	  Schooltandarts	  

	  
Deze	  week-‐	  verslagboekjes	  mee	  
Volgende	  week	  –	  10	  minutengesprekken	  

	  	  
Hakim	  uit	  Sesamstraat	  op	  bezoek	  
Afgelopen	  dinsdag	  mochten	  de	  kleuters	  en	  

MOB	  genieten	  van	  een	  voorstelling	  van	  Hakim	  
Traïdia.	  U	  kent	  hem	  vast	  wel	  van	  Sesamstraat,	  
waar	  hij	  vele	  jaren	  in	  te	  zien	  was.	  Met	  zijn	  

mime-‐spel	  heeft	  hij	  bij	  alle	  kinderen	  een	  lach	  
op	  hun	  gezicht	  getoverd	  en	  waren	  er	  veel	  
lachsalvo's	  te	  horen.	  Na	  de	  voorstelling	  

vertelde	  Hakim	  dat	  hij	  het	  een	  heel	  leuke	  
school	  vond,	  met	  een	  leuke	  mix	  en	  dat	  hij	  blij	  
was	  dat	  hij	  na	  zeven	  (!)	  maanden	  bij	  ons	  de	  

eerste	  voorstelling	  mocht	  geven.	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  	  

	  
	  

Verslag	  MR	  vergadering	  
Op	  dinsdag	  8	  juni	  jl.	  kwam	  de	  MR	  (digitaal)	  
bijeen.	  Op	  de	  agenda	  stonden	  onder	  andere	  

de	  laatste	  stand	  van	  zaken	  omtrent	  de	  
formatie	  en	  begroting.	  Daarnaast	  hebben	  we	  
gekeken	  naar	  de	  vakantieplanning	  en	  de	  

planning	  van	  de	  studiedagen	  voor	  komend	  
schooljaar.	  Ook	  hebben	  we	  besproken	  hoe	  we	  
om	  willen	  gaan	  bij	  de	  begintijden	  van	  de	  

lessen	  komend	  jaar	  als	  de	  Meidoorn	  over	  
twee	  locaties	  verdeeld	  zal	  zijn.	  Nog	  steeds	  zijn	  
wij	  op	  zoek	  naar	  geïnteresseerden	  in	  de	  MR.	  

Wil	  je	  meepraten	  en	  meebesluiten	  als	  ouder,	  
laat	  dat	  weten	  aan	  Hylke	  Niermeijer,	  
mailto:hniermeijer@gmail.com.	  
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Update	  verbouwing	  –	  verhuizing	  
Om	  jullie	  op	  de	  hoogte	  te	  houden	  over	  waar	  

we	  op	  de	  achtergrond	  mee	  bezig	  zijn:	  de	  
afgelopen	  3	  weken	  is	  in	  de	  Vlinderboom	  de	  
bekabeling	  voor	  de	  brandmeldinstallatie	  

vernieuwd.	  Maandag	  begint	  de	  aannemer	  met	  
de	  realisatie	  van	  het	  10e	  lokaal.	  Daarnaast	  
worden	  alle	  kleine	  kapotte	  dingen	  in	  het	  

gebouw	  hersteld,	  zoals	  zonweringen,	  
plafondtegels,	  verlichting	  etc.	  Ook	  worden	  
sommige	  wanden	  tussen	  lokalen	  beter	  

geluidswerend	  gemaakt.	  Met	  Arianne,	  die	  ook	  
ICT	  coördinator	  is,	  hebben	  we	  bepaald	  waar	  
de	  aansluitingen	  moeten	  komen	  voor	  

digiborden,	  vaste	  PC’s,	  telefoons	  en	  in	  
sommige	  lokalen,	  waterpunten.	  En	  ook	  welke	  
magazijnen	  voor	  welke	  spullen	  gebruikt	  gaan	  

worden	  zodat	  we	  de	  verhuisdozen	  goed	  
kunnen	  coderen.	  
	  

Ook	  wordt	  steeds	  duidelijker	  wanneer	  de	  
netwerk	  omgeving	  wordt	  afgekoppeld,	  de	  

kopieermachine	  wordt	  verhuisd.	  De	  planning	  
van	  onze	  verhuizer	  Hecke	  wordt	  ook	  steeds	  
preciezer,	  wat	  wanneer	  naar	  de	  Joop,	  de	  

Vlinderboom	  en	  de	  School	  of	  Understanding	  
waar	  het	  denklab	  naar	  toe	  verhuist	  voor	  een	  
jaar.	  

	  
De	  OB	  collega’s	  zijn	  op	  bezoek	  geweest	  in	  de	  
Joop	  Westerweel	  en	  hebben	  hun	  lokalen	  

bekeken.	  Ook	  daar	  buigen	  we	  ons	  nu	  over	  de	  
praktische	  details:	  welke	  ingang,	  hoe	  laat,	  
waar	  kunnen	  we	  dingen	  opslaan,	  kunnen	  we	  

ook	  hun	  knutselmateriaal	  gebruiken	  en	  
wanneer	  is	  onze	  gymtijd	  ingeroosterd.	  
Gelukkig	  worden	  we	  daar	  door	  directeur	  

Marieke	  en	  haar	  team	  heel	  hartelijk	  
ontvangen.	  
Kortom	  –	  druk	  bezig	  met	  de	  voorbereidingen	  

en	  met	  inpakken!	  
	  

Theatervoorstelling	  de	  Krekel	  en	  de	  Mier	  
Op	  20,	  26	  en	  27	  juni	  wordt	  er	  in	  de	  speeltuin	  

op	  het	  J.J.	  Cremerplein	  een	  
jeugdtheatervoorstelling	  gegeven	  in	  de	  
openlucht.	  De	  voorstelling	  is	  gratis,	  maar	  

reserveren	  is	  verplicht.	  Kijk	  voor	  tijden	  en	  
tickets	  op	  dekrekelendemier.nl	  
De	  Krekel	  en	  de	  Mier	  is	  een	  vrolijke,	  muzikale	  

voorstelling	  over	  het	  belang	  van	  samenwerken	  
en	  waardering	  voor	  elkaars	  talenten.	  De	  gratis	  
voorstelling,	  vol	  met	  muziek	  en	  herkenbare	  

liedjes	  is	  speciaal	  gemaakt	  voor	  kinderen	  
vanaf	  3	  jaar	  én	  hun	  ouders.	  Stilzitten	  mag,	  
meezingen	  is	  nog	  veel	  leuker!	  	  

	  

	  


