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Belangrijke	  data	  
Maandag	  14	  maart	  

!	  Inloopochtend	  
!	  TB1	  gaat	  op	  boerderijbezoek	  
Woensdag	  16	  maart	  

!	  Montessoridag	  
Donderdag	  17	  maart	  
!	  Leerlingenraad	  vergadering	  

	  
Montessoridag	  
A.s.	  woensdag	  16	  maart	  is	  het	  Montessoridag	  

–	  komen	  jullie	  kijken?	  Jullie	  zijn	  van	  08.15	  -‐
08.45	  uur	  welkom	  in	  alle	  groepen	  om	  te	  
bekijken	  wat	  jullie	  kinderen	  hebben	  gemaakt	  

en	  geleerd	  over	  het	  Montessorithema	  
Bouwen.	  
Daarna	  gaan	  de	  kinderen	  terug	  naar	  hun	  klas.	  

De	  groepen	  3-‐8	  krijgen	  een	  
Montessoripaspoort	  en	  lopen	  in	  groepjes	  in	  2	  
rondes	  langs	  alle	  klassen	  waar	  iets	  te	  doen	  of	  

te	  leren	  is	  over	  bouwen.	  Bij	  elke	  activiteit	  die	  
ze	  gedaan	  hebben	  krijgen	  ze	  een	  stempel.	  

	  	  
Inloopochtend	  
Maandagochtend,	  morgenochtend,	  is	  het	  

inloopochtend	  deze	  week.	  Elke	  week	  is	  er	  één	  
ochtend	  waarop	  je	  als	  ouder	  mee	  de	  school	  in	  
mag.	  De	  ochtenden	  wisselen	  wekelijks	  en	  

staan	  in	  jullie	  schoolkalender	  of	  op	  de	  website	  
en	  altijd	  in	  de	  nieuwsbrief.	  
	  	  

Acties	  Oekraïne	  
Net	  zoals	  jullie	  zijn	  wij	  op	  school	  natuurlijk	  ook	  
erg	  geschrokken	  van	  de	  oorlog	  in	  Oekraïne.	  En	  

we	  denken	  na	  over	  hoe	  we	  iets	  kunnen	  doen	  
voor	  de	  vluchtelingen	  hier	  en	  de	  mensen	  daar.	  
Voor	  nu	  zijn	  er	  twee	  acties	  die	  we	  hebben	  

bedacht:	  
	  	  
1.	  	  	  	  	  We	  willen	  alle	  kinderen	  van	  Oekraïense	  

vluchtelingen	  uitnodigen	  om	  op	  woensdag	  16	  
maart,	  onze	  jaarlijkse	  Montessoridag,	  mee	  te	  

komen	  knutselen	  en	  spelletjes	  te	  doen	  in	  de	  
ochtend.	  We	  hopen	  ze	  op	  die	  manier	  een	  klein	  

beetje	  afleiding	  te	  kunnen	  bieden.	  Het	  is	  van	  
09.00-‐11.45	  uur	  en	  ze	  kunnen	  zich	  aanmelden	  
via	  directie@10emeidoorn.nl	  maar	  het	  is	  niet	  

persé	  nodig.	  Ze	  hoeven	  niets	  mee	  te	  nemen,	  
en	  als	  ze	  het	  prettiger	  vinden	  om	  een	  ouder	  
mee	  te	  nemen	  dan	  kan	  dat	  uiteraard.	  

	  	  
2.	  	  	  	  	  	  Het	  tweede	  wat	  we	  willen	  doen	  is	  via	  
deze	  weg	  doorgeven	  welke	  spullen	  er	  nodig	  

zijn	  en	  jullie	  vertellen	  dat	  je	  wat	  je	  hebt	  kan	  
inleveren	  bij	  de	  kringloopwinkel	  JunJun	  (De	  
Clerqstraat	  97)	  of	  bij	  het	  House	  of	  

Fermentation	  (Witte	  de	  Witstraat	  148).	  Je	  kan	  
het	  ook	  bij	  de	  Vlinderboom	  afgeven,	  dan	  
zorgen	  wij	  dat	  het	  bij	  een	  van	  de	  

bovenstaande	  adressen	  komt.	  

• slaapzakken,	  matrassen,	  warme	  dekens,	  

linnengoed	  

• batterijen,	  lantaarns,	  powerbanks,	  

verlengsnoeren	  

• handdoeken,	  tandenborstels,	  tandpasta,	  

zeep,	  natte	  doekjes,	  toiletpapier,	  papieren	  

handdoeken,	  lippenbalsem,	  toilettassen,	  
wegwerpluiers,	  luiers	  voor	  volwassenen	  en	  
kinderen	  

• wegwerpservies,	  melkpoeder,	  droog	  
ingeblikt	  voedsel,	  koekjes,	  thee,	  suiker,	  

instant	  noedels	  

• schaar	  voor	  het	  knippen	  van	  kleding,	  

pijnstillers,	  jodium,	  brandwondengel,	  
bandages,	  EHBO	  dozen	  met	  inhoud,	  
antiseptica,	  gaas,	  verbanden	  

	  
Oudertelefoon.nl	  
Weten	  jullie	  al	  dat	  de	  Oudertelefoon	  bestaat?	  

Het	  leek	  ons	  goed	  om	  dat	  met	  jullie	  te	  delen.	  
Zoals	  op	  hun	  website	  staat:	  Opvoeden	  is	  een	  

uitdagende	  taak.	  
Je	  wil	  het	  graag	  goed	  doen,	  maar	  ook	  je	  eigen	  
grenzen	  bewaken.	  Kinderen	  geven	  wat	  ze	  
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nodig	  hebben,	  zonder	  jezelf	  tekort	  te	  doen.	  
Soms	  kom	  je	  in	  situaties	  terecht	  waarbij	  je	  niet	  

weet	  wat	  wijsheid	  is.	  Of	  aan	  wie	  je	  zo	  snel	  
raad	  kunt	  vragen.	  Weet	  dat	  je	  altijd	  terecht	  
kunt	  bij	  De	  Oudertelefoon.	  Hun	  vrijwilligers	  

denken	  graag	  met	  je	  mee.	  Ze	  stellen	  je	  de	  
juiste	  vragen	  om	  tot	  nieuwe	  inzichten	  te	  
komen	  en	  tot	  een	  volgende	  stap	  in	  jouw	  

situatie.	  
	  
De	  Oudertelefoon	  is	  gratis,	  anoniem	  en	  direct	  

toegankelijk	  voor	  iedereen	  die	  zich	  bezighoudt	  
met	  opvoeden	  en	  ouderschap.	  Je	  kunt	  ze	  
bellen	  en	  chatten	  tijdens	  openingstijden,	  dan	  

staan	  ze	  je	  direct	  te	  woord.	  Kijk	  voor	  meer	  
informatie	  op	  https://www.oudertelefoon.nl/	  	  
	  	  

Westcast.nl	  
WESTCAST	  biedt	  informatie	  over	  de	  
geschiedenis	  achter	  de	  straatnamen	  in	  de	  

Admiralen-‐,	  Chassé-‐	  en	  Zeeheldenbuurt	  en	  zet	  
deze	  in	  een	  nieuw	  daglicht.	  Welke	  verhalen	  

horen	  bij	  dit	  verleden?	  Hoe	  denken	  bewoners	  
en	  actieve	  betrokkenen	  over	  de	  straatnamen?	  
Op	  https://www.westcast.nl/is	  dit	  alles	  te	  

horen	  en	  te	  lezen.	  
	  	  
	  


