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Belangrijke	  data	  
Woensdag	  25	  mei	  

!	  Feestochtend	  OB	  in	  Plan	  West	  
!	  Feestdiner	  voor	  MB-‐TB-‐BB	  
!	  Borrel	  voor	  ouders	  in	  BelleAmi	  

Donderdag	  26	  mei	  
!	  alle	  kinderen	  vrij	  ivm	  Hemelvaartsdag	  
Vrijdag	  	  27	  mei	  

!	  alle	  kinderen	  vrij	  
	  	  
Schooluitje	  gaat	  niet	  door	  

Ons	  schooluitje	  met	  alle	  groepen	  naar	  het	  
Volkenkundig	  Museum	  gaat	  NIET	  door.	  Het	  
stond	  gepland	  voor	  3	  juni,	  maar	  er	  zijn	  helaas	  

geen	  bussen	  meer	  te	  krijgen.	  Heel	  Nederland	  
is	  bezig	  met	  uitstapjes	  inhalen	  nu	  het	  weer	  
mag,	  dus	  de	  busmaatschappijen	  hebben	  het	  

druk.	  We	  zijn	  nu	  bezig	  het	  uitje	  te	  plannen	  in	  
het	  begin	  van	  het	  nieuwe	  schooljaar.	  
	  	  

25	  mei	  –	  feestdag	  uitgesteld	  kerstdiner	  
’s	  Ochtends	  viert	  de	  OB	  feest	  in	  Plan	  West.	  

Om	  16.45	  uur	  gaan	  de	  deuren	  open	  voor	  het	  
kerstdiner,	  aanvang	  17.00	  uur,	  en	  het	  is	  
afgelopen	  om	  18.30	  uur.	  

Voor	  de	  ouders	  is	  er	  een	  borrel	  georganiseerd	  
door	  de	  OR	  –	  inschrijven	  via	  de	  SchoolPraat	  
app	  –	  in	  cafe	  BelleAmi,	  Kostverlorenkade	  70,	  

einde	  van	  de	  Bellamystraat	  achter	  school.	  
Via	  deze	  link	  kunt	  u	  zich	  opgeven	  –	  uiterlijk	  
zondagavond	  22	  juni!	  (zodat	  BelleAmi	  weet	  

waar	  ze	  op	  kunnen	  rekenen	  qua	  voorraden	  en	  
bezetting)	  
	  	  

Inspectie	  
Ons	  bestuur	  AWBR	  krijgt	  inspectiebezoek.	  De	  
inspectie	  heeft	  ervoor	  gekozen	  om	  in	  gesprek	  

te	  gaan	  met	  de	  scholen	  in	  De	  Baarsjes	  over	  
een	  bepaald	  thema.	  Dat	  thema	  horen	  we	  de	  
komende	  week.	  Ik	  houd	  jullie	  op	  de	  hoogte	  

van	  hoe	  die	  gesprekken	  eruit	  gaan	  zien.	  
	  	  

Mooie	  plaatjes	  
	  

	  
	  

	  
	  
Ecoraad	  
De	  leerlingen	  van	  de	  Ecoraad	  hebben	  deze	  

week	  weer	  vergaderd:	  Eden,	  Aiden,	  Tender,	  
Nua,	  Ayli,	  DeeDee,	  Molly,	  Yuna	  en	  Liana.	  Chloe	  
was	  helaas	  ziek.	  Ze	  hebben	  twee	  punten	  

opgepakt	  uit	  ons	  actieplan:	  de	  leerlingen	  zijn	  
bezig	  te	  onderzoeken	  hoeveel	  kinderen	  vanaf	  
januari	  met	  de	  fiets	  naar	  school	  komen.	  Met	  

die	  getallen	  kunnen	  we	  dan	  naar	  onze	  
gebiedsmakelaar	  Frank	  Bakker	  over	  waar	  er	  
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hoeveel	  fietsparkeerplaatsen	  komen	  in	  de	  
Chasséstraat.	  Daarnaast	  is	  de	  Ecoraad	  bezig	  

een	  script	  te	  schrijven	  voor	  een	  klein	  filmpje	  
over	  de	  Ecoraad,	  zodat	  alle	  leerlingen	  en	  
ouders	  weten	  wat	  de	  Ecoraad	  is	  en	  wat	  ze	  wil	  

bereiken.	  
	  
Formatie	  

Jullie	  hebben	  misschien	  op	  sociale	  media	  
gezien	  dat	  we	  bezig	  zijn	  om	  de	  vacatures	  voor	  
volgend	  jaar	  te	  vervullen.	  We	  zijn	  met	  twee	  

kandidaten	  in	  gesprek	  voor	  de	  OB	  en	  zoeken	  
nog	  voor	  2	  dagen	  per	  week	  een	  leerkracht	  
bewegingsonderwijs	  om	  meester	  Cor	  te	  

vervangen.	  
	  	  
OR	  leden	  gezocht	  

Voor	  een	  aantal	  ouders	  uit	  de	  OR	  is	  het	  hun	  
laatste	  jaar	  omdat	  hun	  kind	  van	  school	  gaat.	  
Binnenkort	  komt	  er	  een	  oproep	  voor	  nieuwe	  

ouders.	  Maar	  als	  je	  nu	  al	  denkt,	  ik	  zou	  wel	  
willen	  helpen,	  stuur	  een	  mailtje	  naar	  Sanne,	  

de	  voorzitter:	  sannewijnholts@gmail.com.	  De	  
OR	  helpt	  met	  het	  organiseren	  van	  en	  versieren	  
voor	  Sinterklaas,	  Kerst,	  het	  jaarlijkse	  

Meidoornfeest	  in	  juli	  (nu	  al	  twee	  jaar	  helaas	  
niet	  doorgegaan).	  Ze	  zorgen	  HEEL	  goed	  voor	  
de	  leerkrachten,	  dat	  wordt	  erg	  op	  prijs	  

gesteld.	  Ze	  innen	  de	  ouderbijdrage	  en	  
beslissen	  namens	  de	  ouders	  wat	  er	  met	  het	  
geld	  gebeurt.	  De	  hulp	  is	  vaak	  erg	  praktisch.	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

En	  nog	  meer	  mooie	  plaatjes	  
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