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Belangrijke	  data	  
Zaterdag	  17	  en	  zondag	  18	  jull	  

!	  Yardsale	  op	  school,	  	  13	  –	  18	  uur	  
Maandag	  23	  augustus	  
!	  	  VRIJ	  ivm	  verhuizing	  

Dinsdag	  24	  augustus	  
!	  eerste	  schooldag	  
	  	  

Ouders	  bedankt	  
Graag	  wil	  ik	  jullie	  als	  ouders	  allemaal	  
bedanken!	  Jullie	  hebben	  zoveel	  begrip	  

opgebracht	  en	  flexibiliteit	  getoond,	  ook	  als	  
jullie	  het	  niet	  leuk	  vonden	  wat	  er	  gebeurde,	  of	  
het	  zelf	  misschien	  anders	  had	  opgelost.	  

Daarmee	  hebben	  jullie	  mijn	  geweldige	  team	  
ontzien	  zodat	  dat	  gemotiveerd	  en	  
professioneel	  kon	  blijven	  en	  leuk	  en	  betrokken	  

kon	  zijn	  naar	  de	  kinderen	  toe.	  Luisterend	  naar	  
andere	  directeuren	  hebben	  wij	  het	  goed	  
gedaan	  met	  z’n	  allen:	  kinderen,	  ouders	  en	  

team	  van	  de	  Meidoorn.	  
Graag	  wil	  ik	  de	  klassenouders	  bedanken	  voor	  

hun	  inzet	  dit	  schooljaar!	  Andere	  klussen	  dan	  
anders	  nu	  ouders	  de	  school	  niet	  in	  mochten,	  
maar	  toch	  is	  er	  her	  en	  der	  veel	  werk	  verzet	  en	  

hulp	  geboden.	  Dank!	  
En	  ook	  de	  ouders	  die	  in	  de	  denktank	  zaten,	  en	  
in	  de	  OR,	  de	  MR	  en	  het	  TSA	  bestuur:	  mede	  

door	  jullie	  inzet	  kunnen	  we	  de	  school	  zijn	  die	  
we	  willen	  zijn!	  
	  	  

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.	  

	  

	  
	  
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.	  Klik	  hier	  voor	  een	  

selectie	  van	  de	  items.	  Van	  de	  opbrengst	  gaan	  
we	  iets	  moois	  doen	  of	  kopen	  –	  maar	  geld	  is	  
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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!	  

	  
Zomervoorstelling	  in	  de	  Krakeling:	  De	  
Gouden	  Koets	  

Van	  12	  t/m	  17	  juli	  (uitgezonderd	  di	  13	  juli)	  kun	  
je	  als	  allereerste	  komen	  kijken	  naar	  deze	  
muzikale	  voorstelling	  waarin	  kroonprinses	  

Wilhelmina	  (Birgit	  Schuurman)	  en	  Kwadjo	  
(Urvin	  Monte)	  elkaar	  leren	  kennen	  vlak	  voor	  
de	  kroning	  bij	  de	  Gouden	  Koets.	  Ze	  komen	  

erachter	  dat	  ze	  elkaar	  heel	  anders	  zien	  dan	  ze	  
in	  werkelijkheid	  zijn.	  En	  elk	  op	  hun	  eigen	  
manier	  tegen	  het	  koningschap	  en	  de	  

overzeese	  gebieden	  aankijken.	  Wat	  
vanzelfsprekend	  was,	  is	  dat	  ineens	  niet	  meer...	  	  
Voor	  meer	  informatie	  en	  tickets	  klik	  hier.	  

	  

	  
	  

Mad	  Science	  Zomerkamp	  op	  de	  
Zimmerhoeve:	  ontdek	  en	  maak	  plezier!	  
	  Mad-‐Science	  organiseert	  alle	  weken	  in	  de	  

periode	  12	  juli	  t/m	  19	  augustus	  het	  
Steengoed-‐kamp,	  een	  kei-‐leuk	  en	  afwisselend	  
zomerkamp	  voor	  kinderen	  van	  7	  t/m	  11	  jaar..	  

Bijna	  elke	  kampdag	  ontwerp	  en	  bouw	  je	  iets	  
met	  Lego	  of	  andere	  materialen.	  Je	  doet	  
daarnaast	  gave	  wetenschappelijke	  

onderzoekjes,	  tests	  en	  experimenten,	  
bijvoorbeeld	  met	  microscopen	  of	  slijm.	  De	  
thema’s	  van	  dit	  steengoede	  kamp	  zijn:	  

scheepsbouw,	  ons	  universum,	  biologie	  en	  
kermis.	  Korting	  voor	  Stadpashouders.	  

Bekijk	  de	  website	  voor	  meer	  informatie	  en	  om	  
in	  te	  schrijven.	  
	  	  

	  
	  
Juniorgidsen	  voor	  Open	  Monumentendag	  
Amsterdam	  

	  Open	  Monumentendag	  Amsterdam	  is	  ook	  op	  
zoek	  naar	  kinderen/jongeren	  van	  8	  tot	  18	  jaar	  
die	  het	  leuk	  zouden	  vinden	  om	  rond	  te	  leiden	  

in	  een	  monument.	  	  
De	  juniorgidsen	  komen	  vooraf	  enkele	  keren	  bij	  
elkaar	  om	  meer	  te	  leren	  over	  monumenten	  en	  

om	  te	  oefenen	  met	  rondleiden.	  Op	  11	  en	  12	  
september	  zullen	  zij	  vervolgens	  rondleidingen	  

verzorgen	  in	  bijzondere	  monumenten	  tijdens	  
Open	  Monumentendag	  Amsterdam.	  Ter	  
afsluiting	  worden	  de	  juniorgidsen	  in	  het	  

zonnetje	  gezet	  met	  de	  uitreiking	  van	  het	  
officiële	  juniorgidscertificaat.	  
	  	  

Voor	  meer	  informatie	  en	  aanmelden	  zie:	  
https://formulier.amsterdam.nl/thema/vrije-‐
tijd/open-‐monumentendag/juniorgidsen/	  


