
	  
	  

Nieuwsbrief	  nr	  33	   	  2021	  -‐	  2022	  
	  
Belangrijke	  data	  
Maandag	  16	  mei	  

!	  Schooltandarts	  op	  de	  Vlinderboom	  	  
Dinsdag	  17	  mei	  
!	  inloop	  ochtend	  Vlinderboom	  	  

!	  kinderwijkraad	  
!	  theoretisch	  verkeersexamen	  gr	  7	  
Woensdag	  18	  mei	  

!	  inloopochtend	  Joop	  	  
!	  schoolorkest	  	  
Vrijdag	  20	  mei	  

!	  ecoraad	  vergadering	  
	  
Invaller	  op	  reis	  –	  en	  nu?	  

Onze	  allerfijnste	  invaller	  Leony	  die	  van	  alle	  
markten	  thuis	  is	  gaat	  op	  wereldreis.	  Vrijdag	  
viel	  ze	  voor	  de	  laatste	  keer	  in	  –	  4	  dagen	  deze	  

week.	  We	  hebben	  haar	  extra	  bedankt	  –	  zowel	  
de	  kinderen	  van	  OB3	  als	  Dieke	  en	  Madeleine	  
die	  haar	  namens	  het	  team	  in	  het	  zonnetje	  

zetten	  –	  zie	  de	  foto’s!	  
Het	  heeft	  ook	  gevolgen:	  jullie	  weten	  uit	  de	  

media	  en	  van	  mij	  dat	  er	  bijna	  geen	  invallers	  
zijn.	  Gelukkig	  zijn	  er	  altijd	  wel	  collega’s	  die	  een	  
dag	  extra	  willen	  werken,	  zodat	  we	  

bijvoorbeeld	  3	  weken	  inval	  voor	  groep	  BB2	  
bliksemsnel	  hebben	  kunnen	  opvullen.	  Collega	  
Samantha	  is	  afgelopen	  donderdag	  namelijk	  

geopereerd.	  Dat	  gaat	  niet	  altijd	  lukken.	  
Voor	  jullie	  en	  je	  kinderen	  betekent	  dat,	  dat	  we	  
kinderen	  vaker	  verdelen	  over	  andere	  groepen,	  

en	  soms	  jullie	  een	  dag	  vragen	  je	  kinderen	  
thuis	  te	  houden.	  We	  proberen	  dat	  altijd	  voor	  
te	  bereiden	  zodat	  de	  kinderen	  werk	  mee	  

kunnen	  nemen.	  Want	  er	  wordt	  dan	  natuurlijk	  
geen	  afstandsonderwijs	  aangeboden	  als	  de	  
leerkracht	  afwezig	  is	  door	  ziekte	  of	  iets	  

anders.	  
	  
Fingers	  crossed	  dat	  het	  allemaal	  mee	  zal	  

vallen!	  
	  	  

	  
	  

	  
	  
Formatie	  
We	  zijn	  druk	  bezig	  met	  het	  vormen	  van	  de	  

groepen,	  de	  indeling	  van	  de	  kinderen	  en	  de	  
bezetting	  voor	  volgend	  schooljaar.	  Madeleine	  
heeft	  de	  ouders	  van	  de	  OB	  en	  de	  MB	  al	  

geïnformeerd	  omdat	  in	  die	  twee	  bouwen	  de	  
grootste	  veranderingen	  gebeuren.	  We	  gaan	  

van	  3	  naar	  4	  OB	  groepen,	  zoals	  we	  dat	  
voorheen	  altijd	  hadden.	  En	  we	  gaan	  terug	  van	  
4	  MB	  naar	  3	  MB	  groepen	  –	  en	  mogelijk	  

misschien	  naar	  2	  groepen.	  Dat	  komt	  doordat	  
onze	  groep	  2	  klein	  is	  dit	  schooljaar.	  
Half	  juni	  hopen	  we	  genoeg	  duidelijkheid	  te	  

hebben	  om	  het	  met	  alle	  ouders	  te	  delen.	  De	  
indeling	  van	  de	  MB	  en	  OB	  groepen	  delen	  we	  
eerder	  met	  de	  betreffende	  ouders	  omdat	  zij	  

gezien	  de	  extra	  schuif	  met	  hun	  kinderen	  
intensiever	  betrokken	  worden.	  
We	  zijn	  ook	  op	  zoek	  naar	  een	  nieuwe	  OB	  

collega,	  de	  advertentie	  sturen	  we	  mee	  met	  
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deze	  nieuwsbrief	  en	  staat	  al	  op	  Linked	  in	  en	  
Facebook.	  Als	  jullie	  hem	  willen	  delen	  in	  je	  

netwerk,	  graag!	  
	  
Verslag	  MR	  vergadering	  

Op	  maandag	  9	  mei	  jl.	  kwam	  de	  MR	  weer	  bij	  
elkaar.	  We	  bespraken	  de	  meest	  recente	  
ontwikkelingen	  rondom	  de	  formatie	  en	  

begroting	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  aantal	  
leerlingen	  die	  net	  als	  de	  voortgang	  van	  de	  
verbouwing	  een	  positief	  verloop	  laat	  zien.	  De	  

leerlingenaantallen	  zitten	  in	  de	  lift	  en	  de	  
verbouwing	  ligt	  op	  planning!	  Leuk	  om	  te	  
vermelden	  dat	  we	  maar	  liefst	  vier	  nieuwe	  

(aspirant)	  MR	  leden	  konden	  verwelkomen	  die	  
in	  de	  laatste	  twee	  MR	  vergaderingen	  van	  dit	  
jaar	  zullen	  gaan	  meedraaien.	  Erg	  fijn	  en	  leuk	  

om	  te	  zien	  dat	  het	  stokje	  overgedragen	  kan	  
worden	  aan	  een	  nieuwe	  groep	  enthousiaste	  
ouders	  die	  per	  begin	  volgend	  schooljaar	  de	  

MR	  zullen	  gaan	  vormen.	  We	  zullen	  jullie	  in	  de	  
komende	  nieuwsberichten	  verder	  op	  de	  

hoogte	  houden	  over	  de	  nieuwe	  samenstelling	  
van	  de	  MR.	  Vragen	  over	  de	  MR	  kunt	  u	  sturen	  
naar:	  

mailto:medezeggenschap@10emeidoorn.nl	  
	  
The	  Montessori	  Retreat	  

Heb	  je	  behoefte	  meer	  Montessori	  in	  je	  leven	  
te	  brengen?	  Voor	  alle	  Montessori	  ouders	  en	  
verzorgers	  is	  er	  nu	  een	  4	  weken	  durend	  

programma	  dat	  je	  vanuit	  huis	  kunt	  volgen.	  
Aan	  de	  hand	  van	  video’s	  wordt	  je	  
gestimuleerd	  een	  aantal	  dagen	  op	  een	  

bepaald	  onderwerp	  te	  focussen.	  In	  een	  
community	  deel	  je	  met	  andere	  ouders	  hoe	  je	  
aan	  de	  onderwerpen	  werkt	  in	  de	  thuissituatie	  

en	  kun	  je	  van	  elkaar	  leren	  en	  elkaar	  
ondersteunen.	  De	  onderwerpen	  die	  
behandeld	  worden	  zijn	  toepasbaar	  op	  

kinderen	  in	  alle	  leeftijden,	  van	  baby	  tot	  tiener.	  
Voor	  meer	  informatie	  en	  aanmelden	  klik	  hier.	  

Step	  verdwenen	  
Hallo	  ik	  ben	  Laureen	  uit	  OB1.	  Ik	  ben	  mijn	  step	  

kwijt.	  Hij	  is	  woensdag	  11	  mei	  op	  het	  plein	  
blijven	  staan	  na	  het	  wegbrengen.	  Overal	  
gezocht...maar	  foetsie!	  Het	  is	  een	  zwart	  met	  

roze	  Amigo	  step	  en	  er	  zit	  een	  lampje	  op	  en	  
roze	  sticker	  met	  mijn	  naam.	  Als	  je	  iets	  weet	  of	  
hem	  ziet:	  graag	  even	  naar	  de	  conciërge	  van	  de	  

Joop	  brengen	  of	  bel	  0624999106	  Heel	  erg	  
bedankt!	  Laureen	  Klein	  Klouwenberg	  
	  	  

	  
	  
	  

https://courses.themontessorinotebook.com/p/the-montessori-retreat-may-22
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Sociale	  media	  
De	  consumentenbond	  heeft	  8	  sociale	  media	  

apps	  onderzocht	  naar	  veiligheid	  en	  privacy	  en	  
komt	  tot	  de	  conclusie	  dat	  de	  apps	  op	  
meerdere	  punten	  slecht	  scoren.	  Lees	  hier	  

meer	  over	  dit	  onderzoek.	  	  
	  
Techniekproject	  

De	  werkgroep	  Wetenschap	  en	  Techniek	  olv	  
collega	  Mathijn	  maakte	  deze	  week	  het	  thema	  
bekend	  van	  de	  Techniekweek,	  namelijk	  

Programmeren	  en	  Robotica.	  
De	  techniekweek	  is	  tijdens	  de	  E-‐cito	  toetsen,	  
van	  13	  juni	  tot	  24	  juni:	  ‘s	  ochtends	  toetsen,	  ’s	  

middags	  techniek.	  
Op	  maandag	  13	  juni	  zullen	  we	  een	  projectstart	  
houden	  in	  de	  hele	  school.	  

	  	  
Heb	  	  je	  thuis	  oude	  apparaten	  die	  kapot	  
mogen,	  neem	  ze	  dan	  mee!	  Ken	  je	  iemand	  die	  

het	  leuk	  vindt	  om	  iets	  over	  techniek	  op	  school	  
te	  vertellen,	  laat	  het	  ons	  weten.	  Een	  van	  de	  

activiteiten	  wordt	  'Het	  maken	  van	  robot',	  dus	  
alle	  melkpakken,	  wc-‐rollen,	  eierdozen	  e.d.	  zijn	  
welkom.	  

	  
Mopje	  
M	  vertelt	  aan	  de	  juf	  dat	  hij	  naar	  Sonic	  2	  is	  

geweest.	  Juf	  reageert	  enthousiast	  en	  zegt	  dat	  
ze	  daar	  ook	  graag	  heen	  wil.	  M	  zegt	  
gedecideerd:	  oh	  dat	  kan	  hoor,	  moet	  je	  het	  

alleen	  even	  eerst	  aan	  je	  vader	  vragen.☺	  
	  
	  	  

	  

https://www.consumentenbond.nl/veilig-online-opgroeien/kindvriendelijkheid-sociale-media-apps
https://www.consumentenbond.nl/veilig-online-opgroeien/kindvriendelijkheid-sociale-media-apps

