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Belangrijke	  data	  
Woensdag	  1	  juni	  

!	  repetitie	  schoolorkest	  
Donderdag	  2	  juni 
!	  inloopochtend	  Vlinderboom	  

Vrijdag	  3	  juni	  
!	  inloopochtend	  Joop	  
Maandag	  6	  juni	  	  

!	  Pinksteren	  –	  kinderen	  vrij	  
Dinsdag	  7	  juni	  
!	  Praktijkverkeersexamen	  groep	  8	  

Woensdag	  8	  t/m	  vrijdag	  10	  juni	  
!	  kamp	  groep	  8	  
	  	  

Techniekweken	  
Van	  13	  tot	  24	  juni	  zijn	  onze	  techniekweken:	  ’s	  
ochtends	  CITO-‐E	  toetsen,	  ’s	  middags	  

wetenschap-‐	  en	  technieklessen.	  Bij	  de	  kleuters	  
wordt	  er	  natuurlijk	  niet	  getoetst	  maar	  die	  
doen	  uiteraard	  wel	  mee	  met	  het	  

techniekproject.	  Het	  thema	  dit	  jaar	  is	  
Programmeren	  en	  Robotica.	  

Op	  maandag	  13	  juni	  houden	  we	  een	  
projectstart	  met	  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.	  
	  	  
Het	  techniekteam	  (Nienke	  Johan,	  Ruby	  en	  

Mathijn)	  heeft	  al	  veel	  reacties	  gehad,	  maar	  
meer	  kan	  altijd!	  
	  

Best	  of	  the	  West	  
BEST	  OF	  THE	  WEST	  is	  een	  podium	  voor	  jonge	  
talenten	  tussen	  de	  8	  en	  25	  jaar,	  met	  prijzen	  

om	  dit	  talent	  verder	  te	  ontwikkelen.	  Iedereen	  
die	  woont,	  werkt	  of	  naar	  school	  gaat	  in	  

Amsterdam	  West	  wordt	  uitgenodigd	  om	  een	  
spetterende	  act	  op	  te	  voeren.	  	  

Dit	  jaar	  is	  het	  thema	  SAMEN.	  Samen	  blijven	  
we	  om	  elkaar	  geven,	  het	  brengt	  ons	  meer	  dan	  
alleen!	  Samen	  overwinnen	  en	  opnieuw	  

beginnen.	  We	  doen	  het	  SAMEN!	  	  
	  
De	  deelnemers	  kunnen	  zich	  opgeven	  voor	  één	  

van	  de	  vijf	  disciplines,	  muziek,	  acteren,	  
beeldende	  kunst,	  taal	  of	  dans.	  Nieuw	  dit	  jaar	  
zijn	  de	  twee	  leeftijdscategorieën:	  8	  t/m	  16	  jaar	  

en	  17	  t/m	  25	  jaar.	  	  
In	  elke	  discipline	  zijn	  er	  prijzen	  te	  verdelen	  
voor	  het	  verder	  ontwikkelen	  van	  hun	  talent.	  

1ste	  prijs	  €500,-‐,	  2e	  prijs	  €350,-‐	  en	  een	  
aanmoedigingsprijs,	  een	  privé	  masterclass	  van	  
een	  professional	  in	  de	  eigen	  discipline.	  Voor	  

meer	  informatie	  en	  inschrijven	  klik	  hier.	  
	  

	  
	  	  	  
	  

	  
	  

MELD JE AAN EN 
DEEL JOUW TALENT! 
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Formatie	  
We	  zijn	  bezig	  met	  de	  indelingen	  van	  de	  

kinderen	  voor	  volgend	  schooljaar,	  en	  zodra	  de	  
eerste	  opzet	  af	  is,	  informeren	  we	  de	  ouders.	  
Daarnaast	  hebben	  we	  twee	  nieuwe	  collega’s	  

op	  het	  oog	  waarmee	  alleen	  nog	  gesprekken	  
over	  arbeidsvoorwaarden	  gevoerd	  moeten	  
worden.	  Als	  alles	  lukt	  zijn	  we	  heel	  blij	  met	  de	  

nieuwe	  aanwinsten	  (en	  superblij	  dat	  het	  in	  
deze	  krappe	  personeelstijden	  gelukt	  is!)	  en	  
zullen	  we	  ze	  snel	  aan	  jullie	  voorstellen.	  

Daarmee	  hebben	  we	  iig	  een	  opvolger	  voor	  
Nienke	  gevonden.	  
We	  zijn	  wel	  nog	  steeds	  op	  zoek	  naar	  een	  

nieuwe	  gymleerkracht	  voor	  2	  dagen	  om	  Cor	  
op	  te	  volgen	  –	  ken	  je	  iemand?	  Laat	  het	  vooral	  
weten,	  en	  als	  jullie	  de	  advertentie	  willen	  delen	  

op	  sociale	  media,	  graag!	  
	  	  
Afscheid	  Nienke	  –	  save	  the	  date	  

Op	  woensdag	  6	  juli	  om	  12.30	  is	  er	  op	  de	  
Vlinderboom	  gelegenheid	  om	  afscheid	  te	  

nemen	  van	  Nienke	  voor	  de	  kinderen	  die	  zij	  
ooit	  in	  haar	  klas	  heeft	  gehad	  (en	  hun	  ouders	  
uiteraard).	  Van	  haar	  eigen	  klas	  neemt	  zij	  op	  

een	  ander	  moment	  afscheid.	  Nienke	  gaat	  
doen	  wat	  ze	  al	  lang	  van	  plan	  was:	  een	  jaar	  
naar	  Nieuw-‐Zeeland	  om	  daar	  les	  te	  geven.	  

Heel	  leuk	  voor	  haar,	  maar	  een	  groot	  gemis	  
voor	  de	  Meidoorn.	  
	  	  

Verbouwing	  
De	  verbouwing	  loopt	  nog	  steeds	  op	  schema,	  
eind	  november	  is	  de	  aannemer	  klaar	  en	  kan	  

de	  inrichting	  beginnen	  en	  eind	  december	  
verhuizen	  we.	  We	  zijn	  inmiddels	  ook	  bezig	  
met	  het	  schoolplein	  –	  voor	  de	  zomer	  worden	  

ook	  ouders,	  buurt	  en	  kinderen	  betrokken	  en	  
ligt	  er	  een	  voorlopig	  ontwerp.	  We	  krijgen	  ook	  
een	  kas	  op	  ons	  polderdak	  op	  de	  gymzaal.	  

Een	  indruk	  van	  hoe	  het	  gaat	  worden,	  digitaal,	  
komt	  in	  elk	  geval	  NA	  de	  zomer	  en	  heel	  

misschien	  nog	  wel	  ervoor.	  Zodra	  we	  dat	  
hebben,	  delen	  we	  dat	  met	  jullie	  als	  ouders	  en	  

daarna	  zetten	  we	  het	  ook	  op	  de	  website.	  
	  

	  
	  


