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Belangrijke	  data	  
Maandag	  28maart	  

!	  TB3	  gaat	  naar	  de	  boerderij	  
Woensdag	  30	  maart	  
!	  studiedag	  –	  alle	  kinderen	  vrij	  

Donderdag	  31	  maart	  
!	  inloopochtend	  &	  MR	  vergadering	  
Vrijdag	  1	  april	  	  

!	  vergadering	  leerlingenraad	  
	  	  
Warme	  lunches	  

Via	  de	  schoolapp	  hebben	  jullie	  bericht	  
ontvangen	  over	  warme	  lunches	  via	  
TommyTomato.	  Hieronder	  nog	  een	  keer	  de	  

tekst.	  We	  zijn	  heel	  benieuwd	  of	  er	  interesse	  
voor	  is.	  Goed	  om	  te	  weten	  dat	  TommyTomato	  
ook	  een	  fonds	  heeft	  wat	  ondersteunt	  als	  je	  wel	  

wil	  maar	  niet	  genoeg	  geld	  hebt	  ervoor.	  
	  
Bij	  de	  10e	  Montessori	  de	  Meidoorn	  vinden	  we	  

de	  gezondheid	  van	  onze	  kinderen	  erg	  
belangrijk.	  Zoals	  jullie	  weten	  is	  het	  eten	  van	  

groenten	  daar	  een	  belangrijke	  factor	  in.	  Om	  
dit	  beleid	  te	  ondersteunen	  bieden	  wij	  ouders	  
de	  mogelijkheid	  om,	  op	  een	  eenvoudige	  en	  

betaalbare	  wijze,	  gezonde	  warme	  lunches	  
voor	  hun	  kinderen	  in	  de	  klas	  af	  te	  nemen.	  Een	  
aantal	  scholen	  in	  de	  regio	  is	  hier	  al	  mee	  

gestart	  en	  krijgen	  positieve	  reacties	  bij	  zowel	  
ouders	  als	  de	  kinderen.	  Wij	  doen	  dit	  in	  
samenwerking	  met	  TommyTomato.	  	  

	  	  
Op	  donderdag	  14	  april	  verzorgt	  
TommyTomato	  een	  GRATIS	  WARME	  

PROEFLUNCH	  voor	  alle	  kinderen	  op	  school.	  
Het	  enige	  wat	  u	  hiervoor	  moet	  doen	  is	  uw	  
kind(eren)	  aanmelden	  via	  de	  volgende	  link:	  

https://www.tommytomato.nl/voor-‐
ouders/10emontessoridemeidoorn/	  	  
Wanneer	  de	  proeflunch	  goed	  bevalt	  (voor	  

leerkrachten,	  ouders	  en	  kinderen)	  kunnen	  
ouders	  wekelijks	  een	  warme	  maaltijd	  bij	  

TommyTomato	  voor	  hun	  kinderen	  afnemen.	  
De	  maaltijden	  voor	  de	  onderbouw	  &	  

middenbouw	  kosten	  €3	  en	  de	  (grotere)	  
maaltijden	  voor	  de	  tussenbouw	  en	  
bovenbouw	  kosten	  €3,50	  per	  maaltijd.	  	  

	  	  
Belangrijk	  om	  te	  weten	  is	  dat	  kinderen	  die	  niet	  
aangemeld	  zijn	  geen	  gratis	  proeflunch	  

ontvangen	  
	  	  
Inloopochtend	  en	  schooltijden	  

Nu	  de	  inloopochtenden	  weer	  in	  gebruik	  
genomen	  zijn,	  merken	  we	  dat	  we	  niet	  goed	  
hebben	  uitgelegd	  aan	  nieuwe	  ouders	  hoe	  het	  

werkt.	  
VROEGER	  was	  het	  zo	  dat	  je	  als	  ouder	  ELKE	  dag	  
mee	  de	  school	  in	  mocht	  met	  je	  kind	  om	  te	  

helpen	  jas	  uit	  trekken	  en	  tas	  op	  hangen	  en	  
ÉÉN	  KEER	  PER	  WEEK	  mocht	  je	  mee	  de	  klas	  in,	  
op	  de	  inloopochtend.	  Van	  08.15-‐08.30	  uur.	  

Tijdens	  Corona	  mochten	  de	  ouders	  de	  school	  
helemaal	  niet	  in	  en	  werden	  de	  kleuters	  op	  het	  

schoolplein	  ontvangen	  door	  de	  leerkracht,	  
daar	  namen	  ze	  afscheid	  van	  hun	  ouders	  en	  
gingen	  ze	  met	  de	  hele	  groep	  in	  1	  x	  de	  school	  

in.	  
Na	  Corona,	  na	  de	  eerste	  golf,	  hebben	  we	  met	  
het	  team	  en	  in	  overleg	  met	  de	  MR	  besloten	  

dat	  we	  dat	  deels	  zo	  houden.	  De	  reden	  
daarvoor	  is	  dat	  het	  heel	  rustig	  starten	  is	  in	  de	  
ochtend	  en	  het	  past	  ook	  mooi	  bij	  Montessori	  

dat	  kinderen	  zelf	  hun	  jas	  uittrekken	  en	  die	  
samen	  met	  hun	  tas	  ophangen.	  
Omdat	  we	  op	  twee	  locaties	  zitten	  zijn	  wel	  de	  

tijden	  een	  beetje	  aangepast.	  Dat	  betekent	  dat	  
het	  nu	  zo	  is:	  op	  de	  inloopochtend	  mag	  je	  met	  
je	  kind	  de	  school	  en	  de	  klas	  in.	  Voor	  de	  MB-‐

TB-‐BB	  op	  de	  Vlinderboom	  tussen	  08.10	  en	  
08.30	  uur.	  We	  vragen	  jullie	  om	  zelf	  de	  tijd	  in	  
de	  gaten	  te	  houden	  en	  om	  08.30	  uur	  de	  klas	  

uit	  te	  gaan.	  

https://www.tommytomato.nl/voor-ouders/10emontessoridemeidoorn/ 
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Op	  de	  andere	  dagen	  moet	  je	  kind	  om	  08.30	  
uur	  in	  de	  klas	  zitten	  –	  jas	  en	  tas	  opgehangen.	  

Dus	  om	  08.30	  uur	  over	  de	  drempel	  is	  te	  laat.	  
Bij	  de	  OB	  op	  de	  Joop	  mogen	  de	  ouders	  op	  de	  
inloopochtend	  tussen	  08.15	  en	  08.45	  uur	  mee	  

de	  klas	  in.	  Op	  de	  andere	  dagen	  moet	  je	  kind	  
om	  08.30	  uur	  in	  de	  rij	  staan	  bij	  de	  leerkracht.	  
Voor	  de	  ouders	  die	  kinderen	  op	  beide	  locaties	  

hebben,	  gelden	  andere	  schooltijden,	  maar	  dat	  
weten	  ze!	  
	  	  

Te	  laat	  komen	  is	  niet	  leuk	  –	  ten	  eerste	  voor	  
het	  kind	  zelf,	  maar	  ook	  voor	  de	  leerkracht	  en	  
voor	  de	  rest	  van	  de	  klas.	  Dus	  we	  stellen	  het	  

zeer	  op	  prijs	  als	  je	  kind	  gewoon	  op	  tijd	  is.	  En	  
dat	  dat	  niet	  altijd	  makkelijk	  is	  weten	  we.	  Wij	  
kunnen	  op	  school	  erover	  praten	  met	  een	  kind,	  

of	  onze	  OuderKind	  Adviseur	  Charelle	  kan	  je	  
tips	  geven.	  Zonde	  om	  het	  wiel	  uit	  te	  vinden….	  
Je	  bent	  niet	  de	  enige!	  

Mocht	  je	  nog	  vragen	  hebben,	  aarzel	  niet	  om	  
Madeleine	  aan	  te	  schieten	  in	  de	  ochtend	  als	  je	  

haar	  ziet.	  
	  	  
MR	  leden	  gevonden!	  

We	  hebben	  een	  aantal	  aanmeldingen	  gehad	  –	  
heel	  fijn!	  Hylke	  Niermeijer,	  de	  huidige	  
voorzitter	  en	  de	  vader	  van	  Lieve,	  gaan	  met	  ze	  

in	  gesprek.	  
	  	  
Prentenboeken	  in	  alle	  talen	  

Prentenboekeninalletalen.nl	  is	  een	  initiatief	  
van	  stichting	  VoorleesExpress.	  Vrijwilligers	  van	  
de	  VoorleesExpress	  geven	  kinderen,	  die	  

moeite	  hebben	  met	  taal,	  extra	  aandacht.	  Ze	  
laten	  zien	  hoe	  leuk	  taal	  en	  lezen	  kan	  zijn	  en	  
ondersteunen	  ouders	  om	  zelf	  de	  

taalontwikkeling	  van	  hun	  kind	  meer	  te	  
stimuleren.	  
	  

Omdat	  er	  voor	  een	  grote	  groep	  ouders	  
onvoldoende	  aansprekend	  materiaal	  is	  

waarop	  zij	  in	  hun	  eigen	  taal	  ,	  en	  op	  hun	  eigen	  
manier,	  aan	  de	  slag	  kunnen	  heeft	  stichting	  

VoorleesExpress	  het	  initiatief	  genomen	  om	  
prentenboeken	  te	  laten	  vertalen	  zodat	  ze	  
toegankelijk	  worden	  voor	  anderstalige	  en/of	  

laaggeletterde	  ouders	  en	  hun	  kinderen.	  De	  
vrijwilligers	  van	  de	  Voorleesexpress	  hebben	  
de	  vertalingen	  ingesproken	  en	  deze	  zijn	  te	  

beluisteren	  op	  
https://prentenboekeninalletalen.nl/	  	  
	  

	  
	  
Meidenvoetbaldagen	  in	  de	  meivakantie	  

Voetbalvereniging	  Sc	  Buitenveldert	  in	  
Amsterdam	  Buitenveldert	  organiseert	  in	  de	  

meivakantie	  op	  3	  en	  4	  mei	  twee	  
meidenvoetbaldagen.	  Deze	  dagen	  zijn	  voor	  
meiden	  t/m	  13	  jaar.	  De	  bedoeling	  van	  de	  dag	  

is	  het	  enthousiast	  maken	  van	  meiden	  om	  te	  
gaan	  voetballen.	  De	  twee	  dagen	  zijn	  van	  09:00	  
tot	  14:00	  en	  zijn	  volledig	  georganiseerd	  door	  

de	  vrouwenselectie	  en	  is	  inclusief	  een	  lunch	  
voor	  de	  kinderen.	  De	  kinderen	  kunnen	  zich	  
aanmelden	  voor	  1	  dag	  of	  voor	  2	  dagen.	  De	  

bijdrage	  hiervoor	  is	  €20	  voor	  1	  dag	  en	  €35	  
voor	  2	  dagen.	  Voor	  aanmelden	  klik	  hier.	  	  

https://prentenboekeninalletalen.nl/ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_tmEi4BVbg88PSo_C25BJlTHBN8m0fMa28iALU6x6tlQryg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_tmEi4BVbg88PSo_C25BJlTHBN8m0fMa28iALU6x6tlQryg/viewform
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Kindermuziekweek	  
Van	  vrijdag	  1	  tot	  en	  met	  zondag	  10	  april	  2022	  

is	  het	  Kindermuziekweek	  waar	  jaarlijks	  
duizenden	  kinderen	  tussen	  de	  0	  en	  12	  jaar	  aan	  
meedoen.	  Dit	  jaar	  is	  het	  thema	  van	  de	  

Kindermuziekweek	  'Ik	  en	  Jij',	  een	  vriendschap	  
door	  dik	  en	  dun!	  Tijdens	  de	  
Kindermuziekweek	  is	  er	  bij	  Muziekschool	  

Amsterdam	  een	  gratis	  programma	  voor	  alle	  
leeftijden.	  Klik	  hier	  voor	  meer	  informatie	  en	  
aanmelden.	  

	  

	  
	  

	  
	  

https://www.muziekschoolamsterdam.nl/evenementpaginas/kindermuziekweek-2022/?utm_source=MailingLijst&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief

