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Belangrijke	  data	  
Deze	  week:	  start	  Wetenschap	  &	  Techniek	  

project	  Programmeren	  en	  Robotica	  &	  de	  CITO-‐
E	  toetsen.	  
Maandag	  13	  juni	  

!	  	  inloopochtend	  Vlinderboom	  
Dinsdag	  14	  juni	  
!	  inloopochtend	  Joop	  Westerweel	  

Woensdag	  15	  juni	  
!	  uitvoering	  schoolorkest	  om	  13.20	  uur	  op	  de	  
Vlinderboom	  olv	  Nienke	  

Donderdag	  16	  juni	  
!	  leerlingenraadvergadering	  
Vrijdag	  17	  juni	  

!	  schoolreisje	  OB	  
!	  kunstschooldag	  groep	  8	  
	  	  

Team	  
Onze	  meester	  Cor	  gaat	  ons	  na	  twee	  jaar	  
verlaten	  –	  gelukkig	  blijft	  hij	  wel	  TSA	  geven.	  

We	  hebben	  ook	  een	  opvolger	  aan	  de	  haak	  
geslagen,	  Yuri.	  Binnenkort	  stelt	  hij	  zich	  aan	  

jullie	  voor.	  
	  	  
Daarnaast	  hebben	  we	  in	  de	  OB	  ook	  een	  

tweede	  nieuwe	  collega	  aan	  kunnen	  nemen.	  
Naast	  Eelke	  waarover	  ik	  jullie	  vorige	  week	  
vertelde,	  heeft	  nu	  ook	  Marit	  ja	  gezegd.	  Marit	  

is	  een	  ervaren	  Montessorileerkracht.	  
Ik	  prijs	  ons	  als	  school	  gelukkig	  dat	  het	  lukt	  om	  
nieuwe	  mensen	  aan	  te	  trekken	  in	  deze	  tijden	  –	  

echt	  tof!	  
	  
Cito	  en	  W&T	  Project	  

De	  komende	  twee	  weken	  is	  de	  hele	  school	  
bezig	  met	  robotica	  en	  programmeren.	  De	  
kleuters	  de	  hele	  dag	  en	  de	  MB-‐TB-‐BB	  doen	  ’s	  

ochtends	  CITO	  toetsen	  en	  ‘s	  middags	  het	  W&T	  
project.	  
Maandag	  openen	  we	  om	  13.30	  uur	  met	  een	  

dansje	  voor	  de	  hele	  school:	  
https://www.youtube.com/watch?v=NaOHcn

0DJKM	  Dus	  als	  iemand	  nog	  wil	  oefenen	  in	  het	  
weekend…	  

	  	  
CITO	  toetsen	  zijn	  belangrijke	  onafhankelijke	  
toetsmomenten	  –	  zodat	  leerlingen	  en	  

leerkrachten	  kunnen	  zien	  waar	  nog	  aan	  
gewerkt	  moet	  worden	  en	  wat	  al	  heel	  goed	  
gaat.	  Belangrijk	  om	  erbij	  te	  zeggen	  is	  dat	  er	  

ook	  een	  heleboel	  dingen	  zijn	  die	  CITO	  niet	  
toetst!	  Zie	  het	  mooie	  bijgaande	  plaatje.	  
	  

	  
	  	  
Praktisch	  verkeersexamen	  

Met	  dank	  aan	  de	  ouders	  die	  hebben	  
meegeholpen	  als	  observatoren	  was	  het	  

fietsexamen	  een	  succes:	  op	  1	  na	  zijn	  alle	  
kinderen	  geslaagd	  en	  kunnen	  dus	  goed	  
uitgerust	  de	  dagelijkse	  fietstocht	  naar	  de	  

middelbare	  school	  ondernemen.	  
	  
Bomberbot	  Codekamp:	  Game	  editie	  	  

Vind	  jij	  het	  leuk	  om	  meer	  te	  leren	  over	  games	  
en	  computers?	  Wil	  jij	  in	  4	  dagen	  leren	  hoe	  je	  
jouw	  eigen	  game	  bouwt?	  Tijdens	  de	  

zomervakantie	  leer	  je	  games	  programmeren	  
en	  bouw	  je	  jouw	  eigen	  spel	  die	  vriendjes	  en	  
vriendinnetjes	  ook	  kunnen	  spelen.	  Hoe	  cool	  is	  

dat?!	  

Maandag	  25	  t/m	  donderdag	  28	  juli,	  iedere	  dag	  

van	  09:00	  -‐	  13:00	  uur.Ga	  naar	  
bomberbot.com/codekampen-‐2022	  en	  schrijf	  
je	  in!	  

https://www.youtube.com/watch?v=NaOHcn0DJKM
https://bomberbot.com/nl/codekampen-2022/
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Speciaal	  voor	  leerlingen	  van	  de	  10e	  
Montessorischool	  de	  Meidoorn	  een	  speciale	  

kortingsactie!	  10%	  Korting	  met	  kortingscode	  
meidoorn10	  

Slootjesdag	  
IVN	  Amsterdam	  en	  GroeneBuurten	  
organiseren	  op	  zondag	  12	  juni	  tussen	  12.00	  en	  

16.00	  uur	  samen	  de	  jaarlijkse	  Slootjesdag	  bij	  
de	  Koeienweide	  in	  het	  Vondelpark.	  Kruip,	  
glibber,	  speur	  en	  ontdek	  alles	  over	  slootjes	  en	  

waterdiertjes	  tijdens	  deze	  Slootjesdag.	  	  
	  
Leer	  meer	  over	  zwemmende	  bootsmannetjes,	  

roeiende	  schaatsenrijders	  en	  lieflijke	  
kokerjuffers.	  Vang	  waterdiertjes	  met	  een	  
schepnet	  en	  bekijk	  ze	  van	  dichtbij.	  	  

Voor	  meer	  informatie	  kijk	  op	  de	  website	  van	  
groenebuurten.	  
	  

Tips	  voor	  leuke	  activiteiten	  
Oksana,	  de	  moeder	  van	  een	  leerling	  op	  onze	  
school,	  zal	  zo	  nu	  en	  dan	  tips	  met	  jullie	  delen	  in	  

deze	  nieuwsbrief	  voor	  leuke	  activiteiten	  voor	  
kinderen.	  Heel	  erg	  leuk	  initiatief!	  Ook	  op	  de	  

website	  zullen	  we	  het	  delen.	  
	  
11	  juni,	  13:00	  -‐	  14	  uur	  -‐	  Kinderen	  die	  het	  leuk	  

vinden	  om	  zich	  op	  een	  creatieve	  manier	  te	  
uiten	  middels	  toneel	  kunnen	  meedoen	  aan	  de	  
toneellessen	  van	  Lola!	  Je	  hebt	  geen	  

toneelervaring	  nodig	  en	  mag	  gewoon	  
meedoen!	  Je	  papa	  of	  mama	  kunnen	  op	  je	  
wachten	  in	  het	  café	  en	  een	  koffietje	  drinken	  

terwijl	  wij	  aan	  de	  slag	  gaan.	  Deze	  week:	  
Bewegen.	  Gratis.	  Aanmelden	  via:	  
toneellola@gmail.com.	  Voor	  meer	  informatie:	  

https://www.inmidwest.nl/agenda/handenarb
eid-‐toneelles-‐met-‐lola-‐2/	  
	  

	  

12	  juni,	  vanaf	  10:00	  uur	  -‐	  Amstelland	  festival,	  
vindt	  plaats	  in	  het	  gebied	  tussen	  Amsterdam	  

en	  Amstelveen	  langs	  de	  Amstel.	  Op	  meer	  dan	  
50	  locaties	  zijn	  activiteiten	  voor	  jong	  en	  oud,	  
van	  workshops	  paardrijden	  voor	  volwassenen	  

tot	  bijenhotels	  bouwen	  voor	  kinderen.	  Live	  
muziek,	  exposities	  en	  lekker	  eten.	  Het	  is	  er	  
allemaal.	  Bijna	  alle	  activiteiten	  zijn	  gratis,	  

sommige	  kosten	  3,5	  euro	  en	  moet	  je	  je	  voor	  
aanmelden.	  Kijk	  hier	  voor	  het	  gehele	  
programma	  

https://www.beschermersamstelland.nl/	  
	  
Jongerencultuurfonds	  

Dansen,	  muziek	  of	  toneelspelen,	  dat	  wil	  toch	  
ieder	  kind!	  Helaas	  hebben	  niet	  alle	  ouders	  
genoeg	  geld	  om	  dat	  te	  betalen.	  Het	  

jongerencultuurfonds	  betaalt	  het	  lesgeld	  als	  
ouders	  een	  laag	  inkomen	  hebben.	  
	  

Het	  JCFA	  vergoedt	  lesgeld	  per	  schooljaar.	  Per	  
heden	  kan	  je	  weer	  een	  lesgeldvergoeding	  

aanvragen	  voor	  het	  schooljaar	  2022-‐2023.	  Zij	  
kunnen	  per	  schooljaar	  per	  kind	  maximaal	  
€450,-‐	  vergoeden.	  

Je	  kunt	  het	  gehele	  schooljaar	  aanvragen	  maar	  
de	  maximale	  vergoeding	  	  wordt	  vanaf	  1	  
november	  wel	  steeds	  minder.	  Voor	  meer	  

informatie	  kijk	  op	  de	  website	  van	  het	  JCFA.	  
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