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Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  5	  april	  28	  

!	  OB	  gaat	  naar	  Artis	  
Vrijdag	  8	  april	  	  
!	  Inloopochtend	  

!	  vergadering	  Ecoraad	  
	  
Kosten	  vervoer	  Artis	  en	  andere	  uitjes	  

Als	  de	  kinderen	  een	  uitje	  hebben	  buiten	  
school,	  gaan	  ze	  vaak	  met	  de	  tram	  en	  soms	  met	  
de	  bus.	  Soms	  kunnen	  we	  een	  gratis	  Cultuurbus	  

reserveren,	  geweldige	  service	  van	  de	  
gemeente	  Amsterdam.	  Soms,	  bij	  het	  jaarlijkse	  
schoolreisje,	  zit	  de	  bus	  in	  de	  algemene	  kosten	  

en	  wordt	  het	  betaald	  uit	  de	  ouderbijdrage,	  
door	  de	  OR.	  
Bij	  uitjes	  zoals	  naar	  Artis	  gaat	  het	  iets	  anders.	  

Wij	  kopen	  dagkaarten	  voor	  kinderen,	  die	  
kosten	  2	  euro.	  We	  vragen	  om	  een	  bijdrage,	  
maar	  dat	  geldt	  voor	  iedereen	  die	  het	  kan	  

betalen.	  Dus:	  gaat	  je	  kind	  naar	  Artis?	  Fijn	  als	  je	  
2	  euro	  kan	  geven	  aan	  de	  leerkracht.	  Maar	  

geen	  enkel	  probleem	  als	  dat	  financieel	  niet	  
goed	  uitkomt.	  Als	  school	  kunnen	  we	  elke	  
bijdrage	  gebruiken,	  maar	  elk	  kind	  gaat	  ALTIJD	  

mee	  op	  uitjes,	  wel	  of	  geen	  bijdrage.	  
	  	  
Avontuurlijke	  natuurspeelplekken	  

Over	  een	  boomstam	  klauteren,	  met	  water	  
spelen,	  van	  een	  heuvel	  rollen,	  Amsterdam	  zit	  
vol	  plekken	  waar	  je	  kan	  spelen	  in	  de	  natuur.	  

Hier	  kun	  je	  met	  je	  kinderen	  naartoe	  om	  lekker	  
te	  ravotten	  en	  op	  ontdekkingstocht	  te	  gaan	  
naar	  wat	  er	  allemaal	  groeit,	  kruipt,	  springt,	  

zwemt	  en	  vliegt.	  
	  
Zo	  ligt	  Het	  Woeste	  Westen	  in	  het	  Westerpark	  

en	  is	  een	  groot	  avontuurlijk	  speellandschap	  
waar	  kinderen	  vrij	  kunnen	  spelen	  in	  de	  natuur.	  
In	  Amsterdam	  Oost	  vind	  je	  de	  grote	  

avonturenspeeltuin	  en	  kinderwerkplaats	  
Jeugdland.	  Midden	  in	  het	  Diemerbos	  vind	  je	  

speelbos	  Banjerbossie	  en	  in	  de	  Natuurluur,	  
een	  avontuurlijke	  plek	  in	  het	  Sloterpark	  

kunnen	  kinderen	  eindeloos	  spelen	  met	  en	  in	  
het	  water,	  meer	  leren	  over	  planten	  en	  
beesten	  en	  op	  een	  speelse	  manier	  het	  park	  

verkennen.	  Stadsboerderij	  Osdorp	  is	  een	  
groene	  ontmoetingsplek	  midden	  in	  Osdorp	  en	  
in	  buurtspeeltuin	  Amsteldorp	  kunnen	  

kinderen	  spelen	  tussen	  de	  bomen,	  in	  het	  gras	  
en	  op	  spannende	  speeltoestellen.	  Maar	  er	  is	  
meer.	  Klik	  hier	  voor	  meer	  informatie	  en	  

andere	  avontuurlijke	  natuurspeelplekken.	  	  	  
	  
Ouderportaal	  ParnasSys	  

Elke	  ouder	  kan	  inloggen	  in	  ParnasSys,	  ons	  
leerlingvolgsysteem.	  Daarin	  kan	  je	  als	  ouder	  
de	  adresgegevens	  van	  je	  kind	  bijwerken,	  je	  

noodnummers	  aanpassen	  (niet	  je	  eigen	  
nummer	  invullen,	  we	  bellen	  altijd	  jullie	  als	  
eerste!)	  de	  absenties	  zien,	  de	  CITO	  scores	  en	  

de	  oudergespreksverslagen.	  De	  inlog	  daarvoor	  
kan	  je	  opvragen	  bij	  Dieke	  of	  bij	  Madeleine.	  

	  	  
Vreedzaam	  West	  
Kinderwijkraad	  De	  Baarsjes	  (KWR)	  is	  weer	  

begonnen!	  Na	  gastlessen	  op	  de	  vier	  
verschillende	  scholen	  (De	  Visserschool,	  Joop	  
Westerweelschool,	  Al	  Maes	  en	  De	  Meidoorn)	  

kwamen	  de	  door	  hun	  klasgenoten	  gekozen	  
raadsleden	  bijeen	  op	  bij	  The	  Mall	  bij	  Plan	  
West.	  Samen	  hebben	  zij	  nagedacht	  over	  hoe	  

we	  onze	  wijk	  een	  stukje	  vreedzamer	  kunnen	  
maken.	  	  
	  

Na	  de	  kennismaking	  en	  binnenkomer	  hebben	  
ze	  met	  elkaar	  gesproken	  over	  de	  Vreedzame	  
Wijk,	  de	  Kinderwijkraad	  (KWR)	  en	  wat	  het	  

thema	  ‘We	  zorgen	  goed	  voor	  onze	  wijk	  en	  het	  
milieu’	  voor	  hen	  betekent.	  De	  kinderen	  
hebben	  in	  groepjes	  gebrainstormd	  over	  wat	  ze	  

graag	  met	  de	  Kinderwijkraad	  zouden	  willen	  
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aanpakken	  in	  de	  buurt	  en	  uiteindelijk	  hebben	  
de	  kinderen	  een	  top	  4	  gemaakt:	  

!	  meer	  groen	  (bomen,	  planten,	  bloemen)	  
!	  minder	  afval/meer	  prullenbakken	  (met	  
asbakken	  voor	  sigarettenpeuken)	  

!	  een	  buurtfeest/opruimfeest	  voor	  iedereen,	  
waar	  we	  samen	  afval	  gaan	  opruimen	  in	  de	  
buurt	  

!	  meer	  buurtouders/straatcoaches	  voor	  meer	  
veiligheid	  in	  de	  buurt	  (en	  minder	  racisme)	  
	  

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	  
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