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	   Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  23	  november	  

!	  informatieavond	  VO	  voor	  groep	  8	  
Donderdag	  25	  november	  
!	  BB	  gaat	  naar	  IDFA	  in	  Podium	  Mozaïek	  

Vrijdag	  3	  december	  	  
!	  Sinterklaasviering	  –	  vanaf	  12.30	  vrij	  
	  	  

Corona	  
Goed	  dat	  ouders	  ons	  zo	  snel	  blijven	  
informeren	  over	  klachten	  en	  testen	  bij	  hun	  

kinderen.	  Het	  lijkt	  nog	  goed	  te	  gaan	  met	  de	  
hoeveelheid	  besmettingen	  bij	  kinderen	  en	  
team,	  al	  was	  het	  vorige	  week	  wel	  enorm	  

puzzelen	  om	  de	  bezetting	  van	  alle	  groepen	  
rond	  te	  krijgen	  maar	  dat	  had	  meer	  te	  maken	  
met	  de	  uitvaart	  van	  juf	  Els.	  

	  	  
Overlijden	  juf	  Els	  
Er	  waren	  veel	  collega’s,	  een	  oud-‐collega	  

(gymjuf	  Lydia),	  ouders	  en	  kinderen	  bij	  de	  
uitvaart	  van	  juf	  Els	  anderhalve	  week	  terug.	  

Heel	  erg	  fijn	  voor	  haar	  man	  en	  andere	  familie.	  
Dieke	  heeft	  vrijdag	  het	  boekje	  met	  alle	  mooie	  
woorden	  van	  iedereen	  opgestuurd	  naar	  Jos,	  

de	  man	  van	  Els.	  Plus	  natuurlijk	  alle	  tekeningen	  
en	  lieve	  briefjes.	  Goed	  om	  te	  zien	  hoe	  warm	  
iemand	  herdacht	  wordt	  in	  school.	  

	  	  
Sinterklaas	  
Op	  vrijdag	  3	  december	  vieren	  we	  Sinterklaas	  

op	  De	  Vlinderboom.	  De	  kleuters	  op	  de	  Joop	  
vieren	  daar	  het	  feest	  mee	  met	  de	  kinderen.	  
Om	  12.30	  kunnen	  de	  kinderen	  opgehaald	  

worden.	  ’s	  Middags	  zijn	  de	  kinderen	  vrij.	  
De	  Sint	  komt	  niet	  officieel	  aan	  op	  school	  maar	  
begint	  zijn	  rondje	  in	  school.	  Dat	  betekent	  dat	  

de	  ouders	  Sint	  helaas	  niet	  te	  zien	  krijgen	  dit	  
jaar!	  Volgend	  jaar	  hopelijk	  een	  mooie	  
aankomst	  in	  ons	  nieuwe	  gebouw.	  

	  	  
	  

Fietsen	  parkeren	  
Het	  lukt	  bijna	  helemaal	  om	  de	  stoep	  vrij	  te	  

houden	  van	  fietsen	  bij	  de	  Vlinderboom.	  
Belangrijk	  voor	  alle	  voetgangers	  uit	  de	  buurt.	  
En	  als	  jullie	  nu	  ook	  nog	  willen	  helpen	  opletten	  

dat	  je	  kind	  niet	  over	  het	  speelterrein	  naar	  de	  
fietsenstalling	  fietst,	  dan	  doen	  we	  het	  
helemaal	  goed	  qua	  verkeersregels…	  Dank!	  

	  	  
Ventilatie	  
Bijgaand	  een	  vrolijke	  foto	  van	  Rob	  in	  de	  goot	  

☺.	  Toen	  we	  wilden	  kijken	  hoe	  ver	  het	  raam	  
eigenlijk	  open	  kon,	  viel	  het	  eruit!	  
	  	  

	  
	  
Inspiratie	  
Ik	  ben	  geabonneerd	  op	  de	  nieuwsbrief	  van	  

Simone	  Davies,	  zij	  schrijft	  over	  Montessori	  
thuis	  op	  haar	  site	  the	  Montessori	  Notebook	  
(montessorinotebook.com).	  In	  haar	  laatste	  

nieuwsbrief	  schreef	  ze	  over	  “how	  to	  answer	  a	  
child’s	  tricky	  questions”.	  Ik	  vind	  haar	  
informatie	  vaak	  inspirerend.	  Haar	  nieuwsbrief	  

vind	  ik	  niet	  terug	  op	  haar	  site,	  maar	  wel	  heel	  
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	   erg	  veel	  andere	  info.	  Wie	  die	  laatste	  
nieuwsbrief	  doorgestuurd	  wil	  krijgen,	  kan	  mij	  

even	  mailen	  op	  
mailto:directie@10emeidoorn.nl.	  
	  	  

Referentieniveaus	  
De	  Inspectie	  van	  het	  Onderwijs	  controleert	  of	  
het	  onderwijs	  op	  scholen	  goed	  is.	  Hiervoor	  

kijkt	  ze	  onder	  andere	  naar	  de	  resultaten	  van	  
leerlingen	  op	  de	  eindtoets.	  Sinds	  1	  augustus	  
2020	  kijkt	  de	  inspectie	  naar	  de	  

referentieniveaus	  in	  plaats	  van	  naar	  de	  
gemiddelde	  eindtoetsscore.	  Via	  deze	  link	  
wordt	  vrij	  duidelijk	  uitgelegd	  wat	  

referentieniveaus	  zijn	  voor	  wie	  geïnteresseerd	  
is:	  https://scholenopdekaart.nl/blogs/wat-‐
zijn-‐referentieniveaus/	  


