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Belangrijke	  data	  
Maandag	  25	  oktober	  

!	  studiedag	  –	  alle	  kinderen	  vrij	  
Dinsdag	  26	  oktober	  
!	  inloopochtend	  

!	  deadline	  inleveren	  sollicitaties	  
leerlingenraad	  en	  ecoraad	  
Woensdag	  27	  oktober	  

!	  feest	  op	  de	  Chasséstraat	  eerste	  paal	  gymzaal	  
	  	  
Feestje	  eerste	  paal	  Chasséstraat	  

Op	  woensdag	  27	  oktober	  om	  13.30	  uur	  slaat	  
de	  leerlingenraad	  de	  eerste	  paal	  in	  de	  grond	  
voor	  de	  nieuwe	  gymzaal	  aan	  de	  Chasséstraat.	  

Vanaf	  13.30	  zijn	  alle	  ouders,	  kinderen	  en	  team	  
welkom.	  En	  om	  13.45	  begint	  het	  officiële	  
gedeelte.	  Vieren	  jullie	  dit	  speciale	  moment	  

met	  ons	  mee?	  
	  	  

	  
	  

	  
	  

	  

NPO	  gelden	  
Zoals	  jullie	  wellicht	  al	  weten	  krijgt	  elke	  school	  

in	  Nederland	  geld	  van	  de	  overheid	  om	  
kinderen	  te	  helpen	  de	  eventuele	  vertraging	  in	  
het	  leren	  weg	  te	  werken	  die	  zij	  tijdens	  de	  

schoolsluitingen	  door	  Corona	  hebben	  
opgelopen.	  
Op	  de	  Meidoorn	  hebben	  we	  ervoor	  gekozen	  

om	  dat	  geld	  in	  te	  zetten	  voor	  kleinere	  MB	  
groepen	  (4	  ipv	  3),	  ondersteuning	  in	  kleine	  
groepjes	  door	  externe	  collega’s,	  school	  aan	  te	  

bieden	  in	  de	  vakantie	  en	  nog	  een	  aantal	  
andere	  zogenaamde	  interventies.	  Binnenkort	  
zullen	  we	  jullie	  nog	  preciezer	  en	  uitgebreider	  

informeren	  over	  hoe	  we	  dat	  geld	  inzetten.	  
	  
Sollicitaties	  leerlingenraad	  en	  Ecoraad	  

De	  school	  hangt	  vol	  met	  posters	  die	  oproepen	  
om	  te	  solliciteren	  naar	  een	  plek	  in	  de	  
leerlingenraad	  of	  de	  ecoraad.	  In	  de	  

leerlingenraad	  zitten	  6	  leerlingen,	  uit	  elke	  TB	  
en	  BB	  klas	  eentje.	  Zij	  vergaderen	  een	  keer	  in	  

de	  6	  weken	  met	  Madeleine	  en	  overleggen	  
over	  allerlei	  zaken.	  In	  het	  verleden	  heeft	  de	  
leerlingenraad	  er	  bijvoorbeeld	  voor	  gezorgd	  

dat	  de	  spiegels	  in	  de	  wc	  lager	  werden	  
opgehangen	  zodat	  kinderen	  erin	  konden	  
kijken.	  Ze	  hebben	  mee	  gedacht	  over	  de	  

verlanglijst	  voor	  de	  nieuwe	  school.	  
Buitenspeel-‐issues	  worden	  ingebracht	  en	  
besproken.	  Als	  je	  erin	  wil,	  schrijf	  je	  een	  

sollicitatiebrief	  en	  die	  doe	  je	  in	  de	  brievenbus	  
in	  de	  hal.	  Uiterlijk	  26	  oktober.	  De	  
leerlingenraad	  gaat	  alle	  brieven	  lezen	  (vorig	  

jaar	  waren	  het	  er	  45!),	  samen	  met	  Madeleine	  
en	  als	  ze	  er	  niet	  uitkomen	  nodigen	  ze	  
kandidaten	  uit	  voor	  een	  gesprek.	  Daarna	  

worden	  de	  gekozen	  leerlingen	  bekend	  
gemaakt	  door	  de	  leerlingenraad	  en	  volgt	  er	  
nog	  1	  vergadering	  met	  de	  oude	  en	  nieuwe	  

leden	  samen	  zodat	  de	  belangrijkste	  dingen	  
kunnen	  worden	  doorgegeven,	  
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In	  de	  Ecoraad	  zitten	  kinderen	  die	  mee	  willen	  
denken	  over	  hoe	  we	  onze	  school	  duurzaam	  

kunnen	  maken.	  Vorig	  jaar	  heeft	  de	  ecoraad	  
een	  ecoscan	  gedaan.	  Ze	  hebben	  bijvoorbeeld	  
onderzocht	  hoe	  kinderen	  naar	  school	  komen:	  

lopend,	  fietsend,	  met	  ov	  of	  met	  de	  auto.	  En	  
waar	  zij	  hun	  drinken	  en	  eten	  in	  meenemen.	  Of	  
het	  kopieerpapier	  en	  het	  wc	  papier	  gerecycled	  

is.	  En	  zo	  voort.	  Voor	  de	  ecoraad	  zoeken	  we	  
ook	  nog	  ouders	  die	  mee	  willen	  denken	  
trouwens!	  

Ook	  deze	  sollicitaties	  kunnen	  uiterlijk	  26	  
oktober	  ingeleverd	  worden.	  
	  

	  
MR	  leden	  gezocht	  

Onze	  MedezeggenschapsRaad	  is	  op	  zoek	  naar	  
nieuwe	  leden	  voor	  de	  oudergeleding.	  Wil	  je	  
meepraten	  en	  mee	  besluiten	  als	  ouder,	  laat	  

dat	  weten	  aan	  Hylke	  Niermeijer,	  
mailto:hniermeijer@gmail.com.	  
	  	  


