
	  
	  

Nieuwsbrief	  nr	  31	   	  2021	  -‐	  2022	  
	  
Belangrijke	  data	  
Woensdag	  4	  mei	  	  

!	  	  10.30	  kranslegging	  door	  de	  BB	  Witte	  de	  
Withstraat	  
Maandag	  9	  mei	  

!	  Inloopochtend	  Vlinderboom	  
Dinsdag	  10	  mei	  
!	  Inloopochtend	  OB	  op	  de	  Joop	  

Donderdag	  12	  mei	  
!	  MB1	  naar	  het	  Woeste	  Westen	  	  
!	  Leerlingenraad	  vergadering	  

Vrijdag	  13	  mei	  
!	  MB2	  naar	  het	  Woeste	  Westen	  
!	  TB	  naar	  Artis	  

	  	  
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/	  	  

	  
25	  mei	  –	  feestavond	  &	  feestochtend	  
Eindelijk	  dan	  gaan	  we	  ons	  uitgestelde	  

kerstdiner	  inhalen!	  Op	  25	  mei	  zijn	  alle	  
kinderen	  van	  de	  MB-‐TB-‐BB	  ’s	  avonds	  welkom	  
op	  de	  Vlinderboom	  voor	  een	  feestelijke	  

gezamenlijke	  maaltijd.	  Om	  16.45	  uur	  gaan	  de	  
deuren	  open,	  om	  17.00	  uur	  begint	  het	  diner	  
en	  om	  18.30	  uur	  is	  het	  afgelopen.	  De	  OR	  is	  

nog	  aan	  het	  kijken	  of	  ze	  op	  deze	  korte	  termijn	  

iets	  kunnen	  organiseren	  voor	  de	  ouders	  op	  
dat	  tijdstip.	  

De	  OB	  heeft	  gekozen	  voor	  een	  feestochtend	  in	  
Plan	  West	  op	  die	  dag,	  dat	  vonden	  we	  meer	  bij	  
de	  leeftijd	  van	  de	  kinderen	  passen,	  zeker	  nu	  er	  

geen	  kerstsfeer	  meer	  om	  heen	  is.	  
Verdere	  details	  over	  beide	  feesten	  krijgen	  
jullie	  nog!	  

	  	  
Inloopochtenden	  OB	  
Om	  de	  ouders	  tegemoet	  te	  komen	  die	  

kinderen	  op	  beide	  locaties	  hebben,	  zijn	  de	  
inloopochtenden	  voor	  de	  OB	  op	  de	  Joop	  
Westerweel	  vanaf	  de	  Meivakantie	  op	  de	  dag	  

NA	  de	  “gewone”	  inloopochtend.	  (Met	  een	  
enkele	  uitzondering	  als	  de	  dag	  erna	  vakantie	  is	  
en	  er	  anders	  in	  die	  week	  geen	  inloopochtend	  

is…)	  
Dus	  in	  de	  eerste	  week	  na	  de	  Meivakantie	  is	  de	  
Vlinderboom	  inloopochtend	  op	  9	  mei	  en	  die	  

op	  de	  Joop	  is	  op	  10	  mei.	  
De	  inloopochtend	  is	  van	  08.15-‐08.30	  uur.	  Om	  

08.30	  uur	  gaan	  de	  ouders	  de	  klas	  weer	  uit.	  Fijn	  
als	  je	  als	  ouder	  zelf	  de	  tijd	  in	  de	  gaten	  houdt.	  
Nieuwe	  data	  inloopochtenden	  OB:	  di	  10	  mei,	  

wo	  18	  mei,	  wo	  25	  mei,	  vr	  3	  juni,	  vr	  10	  juni,	  di	  
14	  juni,	  do	  23	  juni,	  do	  30	  juni,	  vr	  8	  juli,	  do	  14	  
juli	  

	  	  
Vrijwillige	  ouderbijdrage	  
Bij	  ons	  op	  de	  Meidoorn	  gaat	  IEDER	  KIND	  

ALTIJD	  MEE	  OP	  EEN	  UITJE,	  onafhankelijk	  of	  de	  
ouders	  de	  vrijwillige	  ouderbijdrage	  hebben	  
betaald.	  Minister	  Wiersma	  van	  Onderwijs	  

heeft	  een	  brief	  gestuurd	  aan	  alle	  scholen	  
omdat	  er	  ook	  scholen	  zijn	  waar	  dat	  anders	  
gaat.	  

Wij	  proberen	  wel	  altijd	  het	  deel	  waarmee	  het	  
schoolreisje	  betaald	  wordt	  van	  ouders	  te	  
krijgen.	  We	  sturen	  herinneringen	  en	  

benaderen	  ouders.	  Dat	  is	  omdat	  drukke	  
ouders	  het	  ook	  wel	  eens	  vergeten	  te	  betalen.	  
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Als	  je	  een	  stadspas	  hebt,	  dan	  kun	  je	  naar	  
Dieke	  gaan	  en	  dan	  betaalt	  de	  gemeente	  

Amsterdam	  jouw	  ouderbijdrage.	  Als	  je	  geen	  
stadspas	  hebt	  maar	  toch	  die	  ouderbijdrage	  
niet	  kan	  missen,	  MELD	  dat	  dan	  aan	  iemand!!!	  

Bij	  Dieke,	  Madeleine,	  de	  leerkracht,	  de	  IB,	  de	  
OR.	  Dan	  weten	  we	  dat	  we	  je	  niet	  lastig	  hoeven	  
te	  vallen	  met	  herinneringen.	  Schaam	  je	  niet	  

alsjeblieft	  –	  je	  bent	  echt	  niet	  de	  enige.	  EN	  er	  
zijn	  namelijk	  fondsen	  waar	  we	  dan	  een	  
aanvraag	  kunnen	  doen	  voor	  de	  ouderbijdrage.	  

Want	  we	  doen	  wel	  echt	  leuke	  en	  belangrijke	  
dingen	  van	  het	  geld,	  dus	  hebben	  het	  nodig.	  
	  

Theater	  de	  Krakeling	  
Op	  4	  mei	  bij	  Theater	  Na	  De	  Dam	  spelen	  in	  heel	  
Nederland	  tegelijkertijd,	  op	  verschillende	  

plekken,	  meer	  dan	  honderd	  voorstellingen	  
gerelateerd	  aan	  de	  Nationale	  
Dodenherdenking.	  In	  het	  kader	  hiervan	  

presenteert	  De	  Krakeling	  op	  4	  en	  5	  mei	  de	  
voorstelling	  	  Beeld	  Buis	  (8+)	  gemaakt	  door	  tien	  

Amsterdamse	  jongeren.	  
	  
Op	  4	  mei	  gaan	  de	  deuren	  om	  19:45	  open	  en	  

kun	  je	  voorafgaand	  aan	  de	  voorstelling	  om	  
20:00	  uur	  via	  een	  groot	  scherm	  in	  Theater	  De	  
Krakeling	  de	  herdenking	  op	  de	  Dam	  volgen.	  

Daarna	  begint	  de	  voorstelling.	  Maar	  er	  is	  
meer!	  Voor	  kaarten	  en	  een	  volledig	  overzicht	  
van	  alle	  voorstellingen	  in	  de	  meivakantie	  klik	  

hier.	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

Kunstwerken	  uit	  de	  bevo	  les	  
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