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	   Belangrijke	  data	  
Maandag	  18	  april	  

!	  iedereen	  vrij	  ivm	  Tweede	  Paasdag	  
Dinsdag	  19	  april	  
	  !	  Vergadering	  KinderWijkRaad	  

Woensdag	  20	  april	  
!	  CITO	  Eindtoets	  voor	  groep	  8	  	  
!	  repetitie	  Schoolorkest	  

Donderdag	  21	  april	  
!	  CITO	  Eindtoets	  voor	  groep	  8	  	  
!	  Proeglunch	  Tommy	  Tomato	  

Vrijdag	  22	  april	  
	  !	  Koningsontbijt	  en	  –	  spelen	  
Woensdag	  4	  mei	  

	  !	  Herdenking	  bij	  Dirk	  Bons	  monument	  in	  
Witte	  de	  Withstraat	  
Maandag	  25	  april	  t/m	  vrijdag	  6	  mei	  

!	  Meivakantie	  
	  	  
Meidenvoetbal	  toernooi	  

Afgelopen	  woensdag	  hebben	  de	  dames	  van	  de	  
TB	  en	  BB	  een	  goed	  toernooi	  gespeeld	  –	  de	  

meiden	  van	  7/8	  hebben	  de	  poulewedstrijden	  
gespeeld,	  de	  dames	  van	  5/6	  hebben	  de	  
kwartfinales	  gehaald	  maar	  zijn	  helaas	  niet	  op	  

het	  podium	  gekomen.	  Volgens	  meester	  Kasper	  
hadden	  ze	  de	  Fairplay	  prijs	  zeer	  verdiend	  maar	  
die	  is	  toch	  naar	  een	  ander	  team	  gegaan.	  

Helaas	  waren	  er	  geen	  leerkrachten	  die	  konden	  
aanmoedigen	  omdat	  die	  een	  gezamenlijke	  
BHV	  training	  hadden	  –	  heel	  jammer!	  

Desondanks:	  met	  dank	  aan	  de	  vader	  van	  
Yasmin	  die	  coachte,	  en	  alle	  rijdende	  ouders:	  
het	  was	  een	  topmiddag!	  

	  
Monument	  geadopteerd	  
De	  Meidoorn	  heeft	  net	  als	  vele	  andere	  

basisscholen	  in	  Amsterdam	  al	  jaren	  een	  
oorlogsmonument	  geadopteerd.	  Ons	  
monument	  hangt	  in	  de	  Witte	  de	  Withstraat	  

ter	  hoogte	  van	  nummer	  78	  en	  herinnert	  aan	  
Dirk	  Bons,	  Jacob	  Miedema	  en	  Antonie	  Pieter	  

Bons.	  Dit	  jaar	  leggen	  wij	  de	  krans	  op	  4	  mei	  om	  
10.30	  uur	  met	  zoveel	  mogelijk	  kinderen	  van	  

de	  BB.	  Alle	  andere	  geïnteresseerden	  zijn	  
natuurlijk	  ook	  welkom.	  Via	  deze	  twee	  linken	  
kan	  je	  meer	  informatie	  vinden:	  

https://4en5meidebaarsjes.nl/monumenten/	  
en	  
https://www.dirkbons.nl/Herdenkingen/Kids-‐

herdenken-‐en-‐vieren/	  	  
	  

	  
	  
Yoga	  event	  Pllek	  met	  Hester	  
Even	  ander	  leuk	  nieuws	  :	  )	  

Wisten	  jullie	  dat	  Hester,	  onze	  docent	  
beeldende	  vorming,	  ook	  yoga	  docent	  is?	  
Naast	  kunstonderwijs	  verzorgt	  zij	  down	  to	  

earth	  workshops,	  events	  en	  lessen	  op	  maat	  
aan	  teams,	  op	  het	  gebied	  van	  yoga.	  Ook	  geeft	  
ze	  les	  in	  haar	  studio	  midden	  in	  het	  centrum.	  

Een	  aantal	  jaar	  geleden	  is	  ze	  afgestudeerd	  als	  
yin	  yoga	  docent	  en	  vorig	  jaar	  heeft	  ze	  de	  

Svastha	  opleiding	  afgerond	  (yoga	  bij	  stress,	  
trauma	  en	  angst).	  Onlangs	  heeft	  ze	  ook	  de	  
training	  yoga/meditatie	  met	  kinderen	  gevolgd.	  

https://4en5meidebaarsjes.nl/monumenten/
https://www.dirkbons.nl/Herdenkingen/Kids-herdenken-en-vieren/ 
https://4en5meidebaarsjes.nl/monumenten/
https://4en5meidebaarsjes.nl/monumenten/
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	   24	  april	  organiseert	  ze	  een	  leuk	  laagdrempelig	  
yoga/muziek	  event	  bij	  Pllek	  in	  Amsterdam	  

Noord.	  Ontspannend,	  stress	  verlagend	  en	  
inspirerend!	  19.00/21.00	  uur.	  Wees	  welkom!	  	  
(avond	  is	  in	  het	  Engels)	  

	  	  
Inloopochtenden	  OB	  
Op	  verzoek	  van	  de	  OB	  collega’s	  gaan	  we	  vanaf	  

de	  meivakantie	  de	  inloopochtenden	  voor	  de	  
OB	  op	  de	  Joop	  op	  andere	  dagen	  plannen	  dan	  
op	  de	  Vlinderboom.	  Zij	  merkten	  namelijk	  dat	  

ouders	  zich	  erg	  moesten	  haasten	  waardoor	  de	  
inloop	  ook	  langer	  duurde	  dan	  de	  bedoeling	  
was.	  Met	  verschillende	  momenten	  in	  de	  week	  

voor	  OB	  en	  de	  andere	  bouwen,	  kunnen	  de	  
ouders	  met	  kinderen	  op	  twee	  locaties	  met	  
beide	  kinderen	  mee	  naar	  binnen.	  In	  de	  

volgende	  nieuwsbrief	  volgen	  de	  nieuwe	  data.	  
	  	  
Schooltandarts	  

16	  mei	  komt	  de	  schooltandarts	  op	  de	  
Vlinderboom.	  Hierbij	  de	  link	  om	  je	  kind	  aan	  te	  

melden	  bij	  de	  jeugdtandverzorging:	  
https://jtv-‐amsterdam.nl/contact/aanmelden/	  	  
	  

Tommy	  Tomato	  
A.s.	  donderdag	  is	  de	  gratis	  proeflunch	  van	  
Tommy	  Tomato	  voor	  iedereen	  die	  zich	  

ingeschreven	  heeft.	  Na	  de	  lunch	  kan	  je	  
beslissen	  of	  je	  wel	  of	  niet	  mee	  gaat	  doen	  aan	  
de	  wekelijkse	  warme	  lunch	  op	  donderdag.	  
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