
	  
	  

Nieuwsbrief	  nr	  1	   	  2022	  -‐	  2023	  
	   Belangrijke	  data	  
vr	  16/9	   Schooluitje	  

di	  20/9	  	   Ouderavond	  voor	  alle	  ouders	  
wo	  21/9	   Sportdag	  TB	  en	  BB	  
wo	  5/10	  	  Studiedag	  –	  alle	  kinderen	  vrij	  

	  	  
Sportdagen	  
Binnenkort	  organiseren	  onze	  gymleerkrachten	  

Kasper	  en	  Yuri	  de	  sportdagen	  voor	  de	  
kinderen.	  Jullie	  worden	  daarover	  gemaild	  met	  
waar	  je	  de	  kinderen	  naar	  toe	  moet	  brengen	  en	  

hoe	  laat	  ze	  daar	  weer	  opgehaald	  worden.	  
	  	  
Schooluitje	  

Op	  16	  september	  gaan	  we	  met	  de	  hele	  school	  
naar	  het	  Volkenkundig	  museum	  in	  Leiden.	  Om	  
08.30	  uur	  vertrekken	  we	  van	  het	  Witte	  de	  

Withplein	  en	  om	  15.15	  uur	  leveren	  we	  de	  
kinderen	  daar	  weer	  af.	  De	  komende	  week	  
krijgen	  jullie	  daarover	  een	  brief	  met	  meer	  

informatie.	  
	  

SchoolPraat	  app	  
Op	  De	  Meidoorn	  gebruiken	  we	  de	  app	  
SchoolPraat	  om	  ouders	  te	  informeren	  over	  

wat	  er	  in	  de	  klas	  van	  hun	  kind	  gebeurt.	  Mocht	  
je	  de	  app	  nog	  niet	  gedownload	  hebben,	  dan	  
vind	  je	  hieronder	  links	  om	  dat	  te	  doen.	  	  

	  
Ook	  ziek	  meldingen	  kan	  je	  doen	  via	  de	  	  
SchoolPraat	  app.	  	  

	  
De	  nieuwsbrief	  blijf	  je	  wekelijks	  ontvangen.	  
Die	  bevat	  meer	  algemeen	  nieuws.	  SchoolPraat	  

is	  echt	  bedoeld	  om	  te	  zien	  wat	  er	  in	  de	  klas	  
gebeurt.	  	  
	  

Download  link	  voor	  Android:	  	  
https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.frisbee.schoolpraatmeidoorn	  

	  
	  

Download	  link	  voor	  iOS:	  	  
https://itunes.apple.com/nl/app/schoolpraat/

id702843284?mt=8	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Kies	  bij	  de	  iOS	  app	  voor:  Vind	  de	  vijf	  
dichtstbijzijnde	  scholen.  De	  Meidoorn  staat	  
dan	  bovenaan.  Kies	  daarna	  bij	  Icoon	  instellen	  
voor  Ja.	  Via	  Instellingen	  –	  het	  tandwielicoontje	  
	  –	  kunt	  u	  zich	  aanmelden	  als	  ouder	  van	  uw	  
kind.	  	  
	  

Hieronder	  staan	  ook	  QR	  codes	  die	  je	  kunt	  
scannen	  als	  je	  dat	  makkelijker	  vindt.	  	  
	  

	  Voor	  Android:	  	  

	  
Voor	  Apple:	  

	  
	  
	  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frisbee.schoolpraatmeidoorn
https://itunes.apple.com/nl/app/schoolpraat/id702843284?mt=8
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	   Schoolkalender	  
Heb	  je	  al	  een	  schoolkalender	  gekregen?	  Ze	  zijn	  

uitgedeeld	  maar	  misschien	  zit	  hij	  nog	  in	  de	  tas	  
van	  je	  kind	  ☺.	  Mocht	  je	  er	  nog	  een	  willen	  
hebben,	  omdat	  jij	  en	  de	  andere	  ouder	  van	  het	  

kind	  apart	  wonen,	  aarzel	  niet	  om	  Dieke	  of	  Rob	  
om	  nog	  een	  exemplaar	  te	  vragen.	  
	  	  

Oproep	  voetbalteam	  ouders	  
Op	  vrijdag	  16	  september	  vindt	  vanaf	  14:00	  uur	  
op	  het	  Balboaplein	  (voor	  de	  Joop	  

Westerweelschool)	  het	  Grote	  Baarsjesfestival	  
plaats.	  Net	  zoals	  de	  eerste	  keer,	  in	  2019,	  
komen	  kinderen	  en	  ouders	  van	  verschillende	  

scholen	  uit	  de	  buurt	  bij	  elkaar,	  om	  samen	  te	  
sporten,	  te	  spelen	  en	  te	  eten.	  Voor	  een	  
gezellige	  middag	  en	  om	  de	  onderlinge	  

verbondenheid	  in	  deze	  leuke	  en	  diverse	  buurt	  
te	  versterken.	  Sport-‐	  en	  kunstorganisaties	  uit	  
de	  buurt	  -‐	  maar	  ook	  bijvoorbeeld	  de	  OBA	  

Mercatorplein	  -‐	  zullen	  zich	  aan	  de	  ouders	  en	  
de	  kinderen	  presenteren.	  Er	  zullen	  een	  

klimmuur	  en	  springkussens	  zijn,	  
informatiekraampjes,	  theater	  en	  natuurlijk	  
lekker	  eten.	  Ouders	  van	  deelnemende	  scholen	  

mogen	  op	  het	  festival	  hun	  zelfgemaakte	  
hapjes	  verkopen.	  
Er	  is	  een	  voetbaltoernooi	  voor	  ouders	  –	  zijn	  er	  

ouders	  die	  het	  leuk	  vinden	  om	  een	  team	  te	  
vormen?	  Je	  kan	  contact	  opnemen	  met	  
Madeleine	  (m.schoute@10emeidoorn.nl)	  

	  	  
Koffiedrinken	  met	  Madeleine	  
Wil	  je	  wat	  vragen	  aan	  Madeleine,	  of	  wat	  

delen,	  of	  heb	  je	  een	  goed	  idee,	  dan	  zit	  
Madeleine	  op	  de	  volgende	  dagen	  tussen	  
08.30-‐09.00	  klaar	  om	  jullie	  met	  koffie	  en	  thee	  

te	  ontvangen.	  
Koffie	  op	  de	  Joop	  Westerweel	  locatie	  op	  
donderdag	  15	  september,	  vrijdag	  14	  oktober	  

en	  woensdag	  7	  december.	  

Koffie	  op	  de	  Vlinderboom	  op	  dinsdag	  13	  
september,	  donderdag	  6	  oktober	  en	  vrijdag	  4	  

november.	  
	  


