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Belangrijke	  data	  
	  Woensdag	  3	  november	  

!	  inloopochtend	  
Donderdag	  4	  november	  
!	  MR	  vergadering	  

	  	  
TSA	  –	  inschrijving	  nieuwe	  blok	  is	  gestart	  
We	  waren	  wat	  laat	  dus	  er	  is	  haast	  bij.	  Uiterlijk	  

3	  november	  inschrijven!	  Hulp	  nodig?	  Vraag	  
Dieke	  of	  Madeleine!	  
	  	  

Leerlingenraad	  
De	  nieuwe	  leerlingenraad	  is	  gekozen!	  We	  
hebben	  21	  brieven	  ontvangen.	  De	  

leerlingenraad	  heeft	  alle	  21	  brieven	  gelezen	  
en	  beoordeeld	  en	  daarna	  hebben	  ze	  per	  klas	  
een	  keuze	  gemaakt.	  Er	  was	  geen	  tweede	  

ronde	  nodig.	  De	  nieuwe	  leerlingenraad	  
bestaat	  uit:	  
Sami	  (TB1),	  Yeliz	  (TB2),	  Yasmin	  B	  (TB3,	  Issrae	  

(BB1),	  Chaymae	  (BB2)	  en	  Victor	  (BB3).	  Met	  
dank	  aan	  de	  oude	  leerlingenraad:	  Rayli,	  Jude,	  

Arsalan	  en	  Julia.	  
	  	  
Eerste	  paal	  feestje	  

De	  eerste	  paal	  is	  geslagen	  van	  de	  nieuwe	  
gymzaal	  –	  we	  waren	  met	  best	  veel	  mensen.	  
Foto’s	  hebben	  jullie	  al	  gezien	  in	  de	  schoolapp,	  

maar	  de	  leerlingenraad	  die	  een	  toespraak	  
hield	  en	  echt	  de	  eerste	  paal	  heide,	  verdient	  
het	  om	  nog	  een	  keer	  getoond	  te	  worden!	  	  

	  

	  
	  	  

	  
	  

Oproep	  van	  Rob	  
Rob	  heeft	  stevige	  plastic	  of	  linnen	  tassen	  
nodig.	  Heeft	  u	  nog	  iets	  liggen?	  	  

	  
Begeleiding	  door	  Intraverte	  
Vanaf	  maandag	  1	  november	  is	  het	  mogelijk	  

om	  na	  schooltijd	  begeleiding	  van	  Intraverte	  op	  
de	  Meidoorn	  te	  volgen,	  in	  de	  gymzaal	  van	  de	  
Vlinderboom.	  Intraverte	  helpt	  kinderen	  die	  

bijvoorbeeld	  weinig	  zelfvertrouwen	  hebben,	  
zich	  niet	  goed	  kunnen	  concentreren	  in	  de	  klas,	  
moeite	  hebben	  met	  een	  scheiding	  of	  soms	  

heel	  boos	  kunnen	  worden	  en	  eigenlijk	  niet	  
goed	  weten	  hoe	  ze	  daarmee	  om	  kunnen	  gaan.	  

Of	  misschien	  valt	  het	  op	  dat	  een	  kind	  vaak	  
valt,	  zich	  houterig	  beweegt	  of	  schrijven	  nog	  
erg	  lastig	  vindt?	  Zij	  helpen	  kinderen	  door	  aan	  

te	  sluiten	  op	  de	  eigen	  ontwikkeling	  van	  een	  
kind;	  dus	  via	  spel	  en	  beweging!	  Wij	  hebben	  
goede	  ervaringen	  met	  Intraverte	  tot	  nu	  toe.	  

Jullie	  kunnen	  meer	  lezen	  via	  deze	  link.	  
	  	  
Meiden	  10+	  

The	  Mall	  de	  Baarsjes	  is	  een	  
jongerenwerkcentrum	  dat	  jongerenwerk	  
verzorgt	  met	  en	  voor	  jongeren.	  The	  Mall	  de	  

Baarsjes	  wil	  dat	  jongeren	  in	  de	  Baarsjes	  
gezien,	  gekend	  en	  erkend	  worden	  door	  hun	  
omgeving.	  Ze	  bouwen	  bruggen	  tussen	  

groepen	  jongeren	  en	  hun	  omgeving.	  Ze	  
gunnen	  alle	  jongeren	  in	  de	  Baarsjes,	  ongeacht	  
hun	  achtergrond,	  de	  kans	  te	  ontdekken	  wie	  ze	  

zijn,	  wat	  ze	  kunnen	  en	  wat	  ze	  willen.	  Samen	  
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met	  de	  jongeren	  doen	  zij	  leuke	  activiteiten	  
zoals	  bijvoorbeeld	  koken,	  sporten,	  knutselen	  

of	  leerzame	  trainingen.	  Voor	  de	  coronacrisis	  
hebben	  zij	  altijd	  een	  fijne	  samenwerking	  
gehad	  met	  de	  school	  en	  de	  ouders.	  Voor	  de	  

groepen	  7/8	  willen	  zij	  dit	  jaar	  weer	  graag	  
meiden	  ontvangen	  van	  de	  Meidoorn.	  Hiervoor	  
komen	  zij	  in	  samenwerking	  met	  de	  school	  

praatjes	  houden	  in	  de	  klas	  over	  hun	  aanbod.	  
Mochten	  jullie	  hun	  tegenkomen	  op	  het	  plein,	  
spreek	  hun	  gerust	  aan!	  

	  	  
Zuivel	  op	  school	  
Net	  als	  vorig	  jaar	  doen	  we	  mee	  het	  gratis	  

schoolmelk	  project	  van	  Campina.	  Dat	  
betekent	  dat	  wij	  twee	  keer	  per	  week	  aan	  de	  
kinderen	  die	  dat	  willen	  melk/karnemelk	  of	  

yoghurt	  uitschenken.	  Vroeger	  moest	  dat	  
betaald	  worden,	  inmiddels	  is	  het	  gratis.	  De	  
eerste	  levering	  is	  volgende	  week	  woensdag.	  

De	  leerkrachten	  vragen	  de	  kinderen	  wat	  ze	  
willen.	  Handig	  als	  ze	  een	  beker	  bij	  zich	  

hebben,	  die	  kan	  dan	  thuis	  weer	  worden	  
afgewassen	  	  ☺.	  
	  	  

	  	  
	  	  


