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	   Belangrijke	  data	  
Deze	  week:	  10	  minutengesprekken	  

Dinsdag	  5oktober	  
!	  dag	  van	  de	  leerkracht	  
Woensdag	  6	  oktober	  

!	  	  start	  KinderBoekenWeek	  
!	  	  inloopochtend	  
Vrijdag7	  oktober	  

!	  	  informatieochtend	  
!	  	  leerlingenraad	  
!	  	  ecoraad	  vergadering	  

Maandag	  18	  t/m	  vrijdag	  22	  oktober	  	  
!	  	  herfstvakantie	  
Maandag	  25	  oktober	  

!	  	  studiedag	  –	  kinderen	  vrij	  
Woensdag	  27	  oktober	  
!	  	  eerste	  paal	  voor	  de	  nieuwe	  gymzaal	  

	  	  
Nieuwe	  datum	  kerstdiner	  
Oude	  datum:	  donderdag	  23	  december	  

Nieuwe	  datum:	  woensdag	  22	  december.	  
Omdat	  zowel	  de	  kinderen	  als	  de	  collega’s	  op	  

vrijdag	  24	  december	  vrij	  zijn,	  realiseerden	  we	  
ons	  dat	  de	  datum	  voor	  het	  kerstdiner	  niet	  
handig	  is.	  We	  kunnen	  dan	  de	  volgende	  dag	  

niet	  opruimen,	  niet	  samen	  met	  de	  kinderen	  de	  
restjes	  opeten,	  de	  laatjes	  opruimen,	  de	  
kerstboom	  aftuigen.	  Daarom	  hebben	  we	  het	  

kerstdiner	  verplaatst	  naar	  woensdag	  22	  
december.	  Op	  donderdag	  23	  december	  is	  er	  
gewoon	  de	  hele	  dag	  school.	  

	  	  
Schoolorkest	  
Het	  schoolorkest	  van	  de	  Meidoorn,	  onder	  

leiding	  van	  juf	  Nienke	  is	  weer	  van	  start	  
gegaan.	  Met	  7	  leden	  kunnen	  zij	  nog	  wel	  wat	  
enthousiaste	  kinderen	  gebruiken.	  

Bijvoorbeeld	  kinderen	  die	  het	  leuk	  vinden	  om	  
ritme	  instrumenten	  te	  bespelen.	  Het	  
schoolorkest	  repeteert	  op	  woensdagmiddag	  

van	  13.00-‐14.00	  uur.	  En	  de	  kinderen	  kunnen	  
gewoon	  op	  school	  blijven.	  De	  data	  zijn	  13	  en	  

27	  oktober,	  10	  en	  24	  november	  en	  8	  en	  22	  
december.	  De	  eerste	  uitvoering	  is	  bij	  de	  

ontvangst	  voor	  het	  kerstdiner.	  
	  	  
TSA	  ruimtes	  

Nu	  het	  weer	  natter	  en	  kouder	  wordt,	  zijn	  we	  
voor	  blok	  2	  van	  de	  TSA	  dringend	  op	  zoek	  naar	  
nog	  meer	  binnenruimtes	  waar	  (bal)sporten	  

kunnen	  worden	  beoefend.	  Heeft	  iemand	  nog	  
een	  goed	  idee?	  Heel	  graag	  mailen	  naar	  Dieke	  
via	  mailto:tsa@10emeidoorn.nl	  	  

	  
Boekenkastje	  
Er	  hangt	  een	  nieuw	  ruilboekenkastje	  

tegenover	  de	  ingang	  van	  de	  Vlinderboom.	  Om	  
uitgelezen	  boeken	  in	  te	  leggen	  en	  een	  boek	  
wat	  je	  niet	  kent	  mee	  te	  nemen!	  

	  	  
Boekenverkoop	  
De	  KinderBoekenWeek	  start	  woensdag	  6	  

oktober,	  het	  thema	  is	  Worden	  wat	  je	  wil.	  Met	  
een	  gezamenlijk	  lied,	  ouders	  in	  de	  klas	  die	  

over	  hun	  beroep	  vertellen	  en	  kinderen	  die	  aan	  
elkaar	  voorlezen.	  We	  krijgen	  Georgien	  
Overwater	  op	  bezoek,	  een	  echte	  kinderboek	  

illustrator	  en	  er	  wordt	  heel	  veel	  gedaan	  
rondom	  boeken.	  Op	  woensdag	  6,	  donderdag	  7	  
en	  vrijdag	  8	  oktober	  kunnen	  ouders	  boeken	  

kopen	  bij	  de	  Vlinderboom.	  De	  genomineerde	  
titels	  hebben	  we	  op	  voorraad	  gekregen	  van	  
Boekhandel	  Hoogstins.	  Van	  de	  opbrengst	  

mogen	  we	  20%	  besteden	  aan	  boeken	  bij	  
Hoogstins.	  
	  	  

Leerlingenraad	  
Deze	  week	  vergadert	  de	  leerlingenraad	  voor	  
de	  eerste	  keer	  dit	  jaar.	  Zij	  gaan	  de	  

advertenties	  opstellen	  en	  de	  posters	  maken	  
om	  nieuwe	  leden	  te	  werven.	  Dan	  kunnen	  alle	  
kinderen	  van	  de	  TB	  en	  BB	  reageren.	  En	  na	  de	  

herfstvakantie	  gaat	  de	  oude	  leerlingenraad	  
alle	  brieven	  lezen	  en	  nieuwe	  leden	  kiezen.	  
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	   Soms	  voeren	  zij	  ook	  een	  gesprek	  met	  kinderen	  
–	  bij	  gelijke	  geschiktheid	  ☺.	  Daarna	  is	  er	  een	  

vergadering	  met	  de	  oude	  EN	  de	  nieuwe	  leden	  
voor	  de	  overdracht,	  en	  dan	  neemt	  de	  nieuwe	  
raad	  het	  stokje	  over!	  

	  	  
MR	  
Op	  woensdag	  30	  september	  jl.	  kwam	  de	  MR	  

voor	  de	  eerste	  keer	  in	  dit	  nieuwe	  schooljaar	  
(digitaal)	  bijeen.	  Op	  de	  agenda	  stonden	  onder	  
andere	  de	  laatste	  stand	  van	  zaken	  omtrent	  de	  

verbouwing	  en	  de	  inzet	  van	  de	  NPO	  gelden.	  
Ook	  bespraken	  we	  het	  huidige	  beleid	  rondom	  
ouders	  in	  de	  school	  dat	  wij	  in	  januari	  willen	  

evalueren	  en	  de	  jaarplanning	  voor	  de	  MR	  
waarin	  we	  o.a.	  de	  voortgang	  op	  het	  
schoolplan	  monitoren.	  Nog	  steeds	  zijn	  wij	  op	  

zoek	  naar	  geïnteresseerden	  in	  de	  MR.	  Wil	  je	  
meepraten	  en	  mee	  besluiten	  als	  ouder,	  laat	  
dat	  weten	  aan	  Hylke	  Niermeijer,	  

mailto:hniermeijer@gmail.com.	  
	  

	  
	  	  
	  


