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Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  6	  juli	  

!	  schoolreisje	  groep	  7	  
Woensdag	  7	  juli	  
!	  laatste	  schooldag	  

Zaterdag	  17	  en	  zondag	  18	  junl	  
!	  Yardsale	  –	  verbouwingsuitverkoop	  Meidoorn	  
Dinsdag	  24	  augustus	  

!	  eerste	  schooldag	  
	  	  
Ouderbijdrage	  schooljaar	  2020-‐2021	  

Helaas	  gingen	  er	  dit	  jaar	  veel	  extra	  activiteiten	  
niet	  door.	  Bijvoorbeeld	  de	  schoolreisjes	  en	  het	  	  
kerstdiner.	  Uiteraard	  heeft	  de	  ouderraad	  

plannen	  om	  volgend	  jaar	  iets	  extra's	  te	  
organiseren.	  En	  eventueel	  de	  hoogte	  van	  de	  
ouderbijdrage	  voor	  komend	  schooljaar	  te	  

verlagen.	  	  
De	  Ouderraad	  wil	  graag	  aan	  de	  ouders	  die	  het	  
echt	  nodig	  hebben	  de	  ouderbijdrage	  van	  dit	  

schooljaar	  terugbetalen.	  	  
Als	  u	  dat	  wilt	  stuur	  dan	  aub	  een	  mail	  naar	  	  

mailto:ouderraadmeidoornamsterdam@gmail
.com	  
Dan	  zorgen	  we	  voor	  terugbetaling.	  

	  	  
Alvast	  fijne	  zomer	  gewenst	  !	  
De	  Ouderraad	  

	  	  
Gevonden	  voorwerpen	  
In	  de	  zomervakantie	  worden	  de	  spullen	  uit	  de	  

bak	  met	  gevonden	  voorwerpen	  weer	  
meegegeven	  aan	  een	  goed	  doel.	  Bent	  u	  iets	  
kwijt?	  Vergeet	  dan	  niet	  voor	  9	  juli	  een	  kijkje	  te	  

nemen.	  Daarna	  zijn	  alle	  spullen	  weg.	  	  
	   	  
Schooltijden	  

Volgend	  schooljaar	  blijven	  de	  schooltijden	  
gelijk	  voor	  de	  meeste	  kinderen:	  08.30	  in	  de	  
klas	  zitten,	  jas	  en	  tas	  opgehangen,	  en	  om	  

15.15	  gaat	  de	  school	  weer	  uit.	  Vanaf	  08.15	  

mogen	  de	  kinderen	  de	  school	  in,	  een	  kwartier	  
inlooptijd	  dus.	  

Voor	  de	  ouders	  die	  kinderen	  op	  beide	  locaties	  
hebben,	  dus	  een	  kind	  in	  de	  OB	  en	  een	  kind	  in	  
een	  andere	  bouw,	  gelden	  iets	  ruimere	  tijden.	  

De	  broertjes	  en	  zusjes	  (brusjes	  in	  
onderwijsjargon	  ☺)	  in	  de	  MB-‐TB-‐BB	  moeten	  
om	  08.30	  op	  school	  zijn	  maar	  mogen	  vanaf	  

08.10	  naar	  binnen.	  De	  kleuters	  mogen	  tot	  
08.45	  gebracht	  worden	  vanaf	  08.15,	  een	  half	  
uur	  inlooptijd	  dus.	  

Ook	  bij	  het	  ophalen	  hanteren	  we	  voor	  die	  
ouders	  ruimere	  tijden.	  We	  moeten	  nog	  even	  
kijken	  hoe	  het	  uitpakt.	  Omdat	  het	  maar	  om	  

een	  beperkt	  aantal	  gezinnen	  gaat,	  zullen	  we	  
ons	  best	  doen	  om	  op	  maat	  tegemoet	  te	  
komen	  aan	  de	  logistieke	  mogelijkheden.	  Het	  

streven	  blijft	  wel	  om	  de	  MB-‐TB-‐BB	  kinderen	  
om	  08.30	  te	  laten	  starten,	  omdat	  we	  anders	  
niet	  voldoen	  aan	  de	  verplichte	  schooluren.	  

	  	  
Verkeerssituatie	  

Twee	  keer	  nieuws	  over	  de	  verkeerssituatie:	  
1	  –	  binnenkort	  krijgen	  jullie	  een	  link	  
toegestuurd	  met	  een	  enquête	  van	  het	  

stadsdeel	  over	  de	  Schoolstraat.	  Wat	  jullie	  
ervan	  vinden	  dat	  de	  Chasséstraat	  ’s	  ochtends	  
en	  ’s	  middags	  een	  half	  uur	  is	  afgesloten	  voor	  

motorverkeer	  zodat	  de	  kinderen	  veilig	  naar	  
school	  kunnen	  
2	  –	  de	  verkeerssituatie	  bij	  de	  Vlinderboom	  is	  

allesbehalve	  ingericht	  op	  auto’s.	  Dus	  als	  je	  
echt	  met	  de	  auto	  je	  kinderen	  moet	  brengen,	  
ga	  dan	  van	  tevoren	  in	  de	  vakantie	  vast	  een	  

keer	  kijken,	  oefen	  het	  ritje.	  Dan	  kom	  je	  niet	  
voor	  een	  al	  te	  grote	  verrassing	  te	  staan.	  Het	  
adres	  van	  de	  Vlinderboom	  is	  Nicolaas	  

Beetsstraat	  40.	  
	  	  
Verhuizing	  

Het	  is	  maar	  goed	  dat	  jullie	  de	  school	  niet	  in	  
mogen	  op	  het	  moment….	  De	  muren	  met	  
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dozen	  worden	  steeds	  hoger,	  de	  lokalen	  
worden	  onttakeld	  en	  we	  verzamelen	  spullen	  

voor	  de	  Yardsale	  op	  17	  en	  18	  juli.	  De	  OB	  
collega’s	  zijn	  bezig	  met	  de	  praktische	  vragen	  
hoe	  ze	  boeken	  moeten	  lenen	  uit	  de	  bieb	  in	  de	  

Joop,	  of	  er	  keukenkastjes	  bij	  geplaatst	  mogen	  
worden	  en	  waar	  het	  extra	  kleutermeubilair	  
voor	  alle	  nieuwe	  kinderen	  opgeslagen	  kan	  

worden.	  De	  andere	  bouwen	  gaan	  steeds	  vaker	  
kijken	  in	  de	  Vlinderboom,	  waar	  het	  werk	  
aardig	  vordert	  maar	  er	  moet	  nog	  best	  veel	  

gebeuren	  voor	  we	  erin	  kunnen	  trekken.	  Groep	  
7	  is	  vrijdag	  gaan	  kijken	  met	  ’n	  allen	  naar	  de	  
lokalen	  voor	  volgend	  jaar.	  

	  
Klik	  hier	  voor	  de	  link	  naar	  de	  presentatie	  van	  
de	  informatiebijeenkomst.	  	  

	  	  	  
	  Brief	  van	  AWBR	  
Als	  bijlage	  bij	  deze	  nieuwsbrief	  vinden	  jullie	  

een	  brief	  van	  onze	  interimbestuurder	  Hans	  
van	  Gansenwinkel	  waarin	  hij	  jullie	  onder	  

andere	  bedankt	  voor	  jullie	  begrip	  in	  het	  rare	  
afgelopen	  jaar.	  En	  daar	  sluit	  ik	  me	  van	  harte	  
bij	  aan!	  

	  	  
Save	  the	  date	  Baarsjesfestival	  
Op	  15	  september	  zal	  het	  Baarsjesfestival	  

plaatsvinden	  met	  in	  elk	  geval	  
voetbalwedstrijden	  tussen	  ouders	  van	  scholen	  
en	  ook	  tussen	  de	  kinderen	  van	  de	  scholen.	  

Volgende	  week	  meer	  nieuws	  hierover.	  
	  	  
MidzomerMokum	  	  

MidzomerMokum	  is	  weer	  bijna!	  Van	  10	  juli	  
t/m	  22	  augustus	  vieren	  we	  een	  zomer	  vol	  
sport,	  muziek,	  theater,	  kunst,	  techniek	  &	  

meer.	  Voor	  iedereen	  t/m	  23	  jaar,	  overal	  in	  
Amsterdam.	  Doe	  je	  ook	  mee?	  Inschrijven	  kan	  
vanaf	  9	  juli	  op	  deze	  website:	  

https://midzomermokum.nl/.	  Meedoen	  is	  
(bijna	  overal)	  gratis.	  

Yardsale	  
Op	  zaterdag	  17	  en	  zondag	  18	  juli	  organiseren	  

we	  een	  yardsale:	  de	  grote	  meidoorn	  
verbouwingsuitverkoop.	  Het	  idee	  is	  om	  op	  
deze	  manier	  te	  zorgen	  dat	  er	  geen	  spullen	  

gesloopt	  of	  weggegooid	  worden	  die	  eigenlijk	  
nog	  goed	  en	  heel	  zijn	  maar	  die	  we	  na	  onze	  
verbouwing	  niet	  meer	  gebruiken.	  En	  er	  

worden	  nu	  voor	  de	  verhuizing	  natuurlijk	  heel	  
veel	  kasten	  uitgezocht…	  
Je	  moet	  denken	  aan	  bijvoorbeeld	  oude	  

tafels/stoelen,	  speelgoed,	  kranen,	  kasten,	  
ringen,	  banken	  ,	  een	  oud	  paard,	  deurknoppen,	  
kapstokken,	  een	  klimrek	  etc.	  Van	  de	  

opbrengst	  gaan	  we	  iets	  moois	  doen	  of	  kopen	  –	  
maar	  geld	  is	  niet	  de	  drijfveer.	  Meer	  info	  en	  
reclame	  volgt.	  We	  hebben	  hulp	  nodig,	  dus	  als	  

je	  wilt	  helpen	  op	  1	  van	  die	  dagen,	  graag!	  En	  
voor	  de	  geïnteresseerde	  klanten:	  neem	  je	  
eigen	  schroevendraaier	  mee!	  
	  	  
Waterdag	  OB	  
	  

	  

	  


