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Belangrijke	  data	  
Maandag	  11	  april	  

!	  inloopochtend	  
Dinsdag	  12	  april	  
!	  de	  TB	  ouders	  krijgen	  

verbouwingsrondleiding	  
!	  open	  muziektheaterlessen	  TB	  en	  BB	  
Woensdag	  13	  april	  

!	  alle	  meesters	  en	  juffen	  krijgen	  een	  BHV	  
training	  
!	  TB	  en	  BB	  meidenvoetbaltoernooi	  

Donderdag	  14	  april	  
!	  Paasontbijt	  voor	  de	  OB	  
!	  MB	  gaat	  naar	  Artis	  

Vrijdag	  15	  april	  	  
!	  Goede	  Vrijdag	  -‐	  alle	  kinderen	  vrij	  
	  	  

Meidenschoolvoetbal:	  13	  april	  groep	  5/6	  en	  
groep	  7/8	  	  
Dit	  jaar	  gaan	  we	  meedoen	  met	  2	  teams.	  1	  

meiden	  team	  groep	  5/6	  en	  1	  meiden	  team	  
groep	  7/8.	  We	  gaan	  er	  een	  mooi	  toernooi	  van	  

maken,	  maar	  kunnen	  dit	  niet	  alleen.	  Kom	  ons	  
aanmoedigen	  op	  13	  april	  bij	  VVA!	  Iedereen	  is	  
van	  harte	  welkom	  vanaf	  13:15	  uur	  nen	  we	  

spelen	  tussen	  14:00	  en	  17:00	  uur.	  Tot	  dan!	  
	  	  
Tommy	  Tomato	  proeflunch	  verplaatst	  

De	  proeflunch	  van	  Tommy	  Tomato	  is	  
verplaatst	  van	  14	  april	  naar	  21	  april	  omdat	  de	  
MB	  op	  14	  april	  naar	  Artis	  gaat	  en	  dus	  de	  lunch	  

zou	  missen.	  
	  	  
Sjoelbakken	  gezocht	  

Voor	  de	  koningsspelen	  op	  22/4	  zoeken	  we	  
sjoelbakken	  die	  we	  een	  ochtend	  mogen	  lenen.	  
Heb	  je	  een	  sjoelbak	  te	  leen	  die	  dag?	  Mail	  dan	  

naar	  i.dekker@10emeidoorn.nl	  
	  	  
MR	  vergadering	  

Op	  31	  maart	  jl.	  kwam	  de	  MR	  weer	  bij	  elkaar.	  
Madeleine	  nam	  ons	  mee	  in	  de	  laatste	  

ontwikkelingen	  rondom	  de	  verbouwing,	  
formatie	  en	  begroting.	  Ook	  bespraken	  we	  de	  

enthousiaste	  reacties	  om	  ook	  in	  de	  MR	  plaats	  
te	  gaan	  nemen,	  Hylke	  en	  Petra	  gaan	  de	  MR	  
immers	  verlaten	  volgend	  jaar.	  Het	  lijkt	  erop	  

dat	  we	  nu	  voldoende	  aanmeldingen	  hebben,	  
we	  houden	  jullie	  hiervan	  verder	  op	  de	  hoogte.	  
Heb	  je	  vragen	  over	  de	  MR	  neem	  dan	  gerust	  

contact	  op	  met	  Hylke	  Niermeijer	  via	  
hniermeijer@gmail.com	  
	  

Ouder-‐	  en	  Kindteam	  op	  de	  basisschool	  
Heb	  je	  vragen	  over	  de	  opvoeding	  of	  het	  
opgroeien	  van	  je	  kind?	  Of	  heb	  je	  zorgen	  over	  

de	  situatie	  thuis	  of	  op	  school?	  In	  Amsterdam	  is	  
aan	  iedere	  school	  een	  Ouder-‐	  en	  Kindteam	  
verbonden.	  Hier	  kan	  je	  altijd	  terecht,	  

bijvoorbeeld	  bij	  de	  ouder-‐	  en	  kindadviseur	  die	  
op	  vaste	  momenten	  aanwezig	  is.	  De	  
professionals	  van	  het	  Ouder-‐	  en	  Kindteam	  zijn	  

onafhankelijk	  van	  school.	  Afspreken	  kan	  op	  
school,	  in	  de	  wijk	  of	  thuis.	  

	  	  
Vragen	  kunnen	  gaan	  over	  je	  kind	  (bijvoorbeeld	  
eten,	  slapen,	  pesten,	  druk	  of	  juist	  

teruggetrokken),	  de	  gezinssituatie	  (denk	  aan	  
ruzie,	  scheiding,	  verlies)	  of	  ouderproblematiek	  
zoals	  verslaving.	  Loop	  eens	  binnen	  tijdens	  het	  

inloopspreekuur	  op	  de	  maandag	  van	  13:00	  –	  
17:00	  uur	  bij	  ouder-‐	  en	  kindadviseur	  Charelle	  
Böhne	  (locatie:	  ib	  kamer,	  Nicolaas	  Beetsstraat	  

40),	  of	  maak	  een	  afspraak.	  Samen	  kijk	  je	  dan	  
wat	  er	  speelt	  en	  wat	  bij	  jullie	  past.	  Wil	  je	  
alleen	  wat	  informatie	  en	  advies?	  Gesprekken	  

of	  begeleiding	  van	  de	  jeugdpsycholoog,	  
jeugdarts	  of	  jeugdverpleegkundige?	  Misschien	  
een	  training	  voor	  kind	  of	  ouder?	  Bespreek	  het	  

samen.	  Je	  kan	  zelf	  rechtstreeks	  contact	  
opnemen	  met	  Charelle	  Böhne	  op	  06-‐
34266704	  of	  via	  c.bohne@oktamsterdam.nl	  
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Gezondheidsonderzoeken	  op	  school	  
Ieder	  jaar	  biedt	  de	  jeugdgezondheidszorg	  van	  

het	  Ouder-‐	  en	  Kindteam	  ondersteuning	  aan	  
ouders	  op	  het	  gebied	  van	  de	  gezondheid	  en	  
ontwikkeling	  van	  de	  kinderen	  op	  school.	  

Ouders	  krijgen	  hier	  tijdig	  informatie	  over.	  
Voor	  vragen	  over	  de	  ontwikkeling	  en	  
gezondheid	  van	  je	  kind	  ben	  je	  welkom	  bij	  

jeugdverpleegkundige	  Jill	  Siaw	  
(jsiaw@ggd.amsterdam.nl)	  of	  jeugdarts	  Roos	  
de	  Haan	  rdhaan@ggd.amsterdam.nl).	  

	  	  
Altijd	  welkom	  
Je	  kan	  ook	  langsgaan	  bij	  het	  Ouder-‐	  en	  

Kindteam	  in	  jouw	  wijk.	  Lees	  meer	  op	  
oktamsterdam.nl.	  Hier	  kan	  je	  ook	  (anoniem)	  
chatten,	  het	  adres	  opzoeken	  van	  het	  team	  in	  

jouw	  wijk	  en	  de	  gegevens	  van	  de	  ouder-‐	  en	  
kindadviseur	  op	  school.	  Je	  bent	  welkom!	  
	  	  

Gevelsteigers	  bij	  de	  Joop	  Westerweel	  
Vanaf	  maandag	  11	  april	  worden	  er	  

gevelsteigers	  geplaatst	  voor	  de	  school.	  Deze	  
steigers	  zijn	  nodig	  om	  schilder-‐	  en	  
onderhoudswerkzaamheden	  aan	  woningen	  en	  

de	  school	  te	  kunnen	  doen.	  De	  verwachting	  is	  
dat	  alle	  werkzaamheden	  ca.	  15	  weken	  gaan	  
duren,	  uitgaande	  van	  gunstige	  

weersomstandigheden.	  De	  gevelsteigers	  voor	  
de	  school	  staan	  er	  tot	  ca.	  3	  juni.	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

Kleuterwijsheid	  uit	  de	  klas	  van	  juf	  Heleen	  
We	  hebben	  beestjes	  gezocht	  in	  de	  Slatuinen:	  

Suske	  zegt:	  We	  hebben	  de	  beestjes	  in	  een	  
doosje	  gedaan	  en	  ik	  heb	  nog	  een	  veertje	  
gevonden;	  hier	  doe	  die	  er	  maar	  bij,	  dan	  

kunnen	  ze	  vegen!	  
	  
We	  kijken	  naar	  een	  natuurfilm.	  

Wiske	  zegt:	  Hoe	  weet	  die	  babyzebra	  nou	  wie	  
zijn	  moeder	  is?	  Ze	  hebben	  allemaal	  dezelfde	  
streepjes.	  

	  
Pluk	  is	  snel	  klaar	  met	  fruit	  eten	  en	  wil	  weer	  
aan	  het	  werk.	  Hij	  zegt:	  juf	  ik	  ben	  klaar	  met	  niks	  

doen.	  
	  
Suske	  komt	  de	  klassenrond	  en	  heeft	  twee	  

soorten	  koekjes	  bij	  zich,	  kletskoppen	  en	  
chocokoek.	  
Juf	  zegt:	  ze	  zijn	  allebei	  lekker,	  welke	  zal	  ik	  nou	  

kiezen?	  
Suske:	  ik	  zou	  maar	  de	  kletskousen	  nemen.	  

	  
In	  de	  Slatuinen	  zegt	  Ziggy:	  hoezo	  heet	  het	  hier	  
eigenlijk	  slatuinen?	  Ik	  zie	  helemaal	  geen	  sla!!	  

	  
Pippi	  vraagt:	  juf	  uit	  wie	  zijn	  buik	  is	  de	  aarde	  
eigenlijk	  geboren?	  

	  
We	  doen	  project	  Kunst	  over	  Van	  Gogh.	  Na	  het	  
werken	  zegt	  juf:	  we	  gaan	  opruimen.	  Pluk	  is	  

nog	  aan	  het	  tekenen	  en	  zegt:	  dat	  kan	  niet	  
hoor	  juf,	  want	  Vincent	  van	  Gogh	  is	  nog	  niet	  
klaar.	  
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