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	  Belangrijke	  data	  
di	  13/9	   inloopochtend	  Vlinderboom	  

wo	  14/9	  	   sportdag	  OB-‐MB	  
do	  15/9	   inloopochtend	  Joop	  &	  koffie	  met	  

Madeleine	  OB	  ouders	  

vr	  16/9	  	   schooluitje	  naar	  Leiden	  
	  	  
Schooluitje	  

Op	  vrijdag	  16	  september	  vertrekken	  alle	  
kinderen	  om	  08.30	  uur	  met	  de	  bus	  van	  het	  
Witte	  de	  With	  plein.	  WEES	  OP	  TIJD!	  

We	  gaan	  naar	  het	  Volkenkundig	  museum	  en	  
naar	  het	  strand	  –	  zie	  de	  mail	  van	  Madeleine	  
	  	  

Sportdag	  OB-‐MB	  
Om	  08.30	  uur	  wordt	  je	  kind	  verwacht	  bij	  de	  
sportvelden	  van	  BlauwWit,	  Joost	  Banckersweg	  

18a.	  Zie	  voor	  meer	  informatie	  de	  mail	  van	  
gymmeester	  Kasper.	  
	  	  

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.	  
	  
De	  Meidoorn	  op	  televisie	  

Vorige	  week	  hebben	  jullie	  ons	  misschien	  al	  
gezien	  op	  de	  televisie:	  MR	  voorzitter	  Adriaan,	  
collega	  Wietse	  en	  Madeleine	  werden	  

geïnterviewd	  over	  het	  leerkrachtentekort.	  
Mocht	  je	  naar	  aanleiding	  van	  t	  (heel	  korte)	  
filmpje	  vragen	  hebben	  over	  het	  

leerkrachtentekort,	  aarzel	  niet	  om	  Madeleine	  
aan	  te	  schieten.	  

https://www.hartvannederland.nl/regio/noor
d-‐holland/bijna-‐helft-‐scholen-‐start-‐dit-‐jaar-‐

met-‐klassen-‐zonder-‐leerkracht	  	  
	  
OB4	  Posse	  

De	  meester	  en	  de	  kinderen	  van	  OB4	  hadden	  
vandaag	  wel	  een	  hele	  speciale	  tattoo!	  Een	  
echte	  groepstattoo!	  

	  

	  
	  	  
	  

	  
	  
	  

https://www.hartvannederland.nl/regio/noord-holland/bijna-helft-scholen-start-dit-jaar-met-klassen-zonder-leerkracht 
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	  Talentprogramma	  van	  de	  Weekend	  
Academie	  

Op	  woensdag-‐	  en	  donderdagmiddag	  wordt	  in	  
de	  Baarsjes	  het	  Talentprogramma	  gegeven	  
aan	  kinderen	  uit	  groep	  6,	  7	  en	  8.	  Tijdens	  het	  

programma	  is	  er	  veel	  aandacht	  voor	  het	  
ontwikkelen	  van	  talenten.	  Het	  aanbod	  aan	  
onderwerpen	  dat	  naar	  voren	  komt	  is	  breed.	  In	  

de	  lessen	  wordt	  veel	  tijd	  besteed	  aan	  
creativiteit,	  samenwerken,	  burgerschap,	  
ontspanning	  en	  spel.	  De	  komende	  weken	  staat	  

onder	  andere	  op	  de	  planning:	  het	  bedenken	  
en	  uitvoeren	  van	  een	  goed	  doel	  voor	  de	  wijk,	  
het	  maken	  van	  zelfportretten	  en	  het	  

ontdekken	  van	  je	  talenten.	  Meedoen	  aan	  het	  
programma	  is	  kosteloos.	  Mocht	  u	  meer	  
informatie	  willen	  en/of	  uw	  kind	  willen	  

opgeven	  voor	  een	  proefmiddag,	  neem	  dan	  
contact	  op	  met	  Rianne	  Kroon	  
rianne.kroon@weekendacademie.nl	  

0645138122	  
	  

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)	  
	  

	  
	  
Intraverte	  –	  Gedrag	  in	  Beweging	  op	  de	  
Meidoorn	  

Het	  is	  mogelijk	  om	  bij	  ons	  op	  school	  na	  
schooltijd	  begeleiding	  van	  Intraverte	  te	  
krijgen.	  Deze	  organisatie	  helpt	  kinderen	  die	  

bijvoorbeeld	  weinig	  zelfvertrouwen	  hebben,	  
zich	  niet	  goed	  kunnen	  concentreren	  in	  de	  klas,	  
moeite	  hebben	  met	  een	  scheiding	  of	  soms	  

heel	  boos	  kunnen	  worden	  en	  eigenlijk	  niet	  
goed	  weten	  hoe	  ze	  daarmee	  om	  kunnen	  gaan.	  

Of	  misschien	  valt	  het	  op	  dat	  een	  kind	  vaak	  
valt,	  zich	  houterig	  beweegt	  of	  schrijven	  nog	  
erg	  lastig	  vindt?	  Zij	  helpen	  kinderen	  door	  aan	  

te	  sluiten	  op	  de	  eigen	  ontwikkeling	  van	  een	  
kind;	  dus	  via	  spel	  en	  beweging!	  Wij	  hebben	  	  
	  

http://rianne.kroon@weekendacademie.nl
http://m.schoute@10emeidoorn.nl)
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	  Kinderoefentherapeut	  Aron	  Maij	  is	  elke	  
maandag	  te	  vinden	  in	  de	  gymzaal	  van	  de	  10e	  

Montessori	  De	  Meidoorn,	  op	  de	  tijdelijke	  
locatie	  aan	  de	  Nicolaas	  Beetstraat	  40.	  
Begeleiding	  kan	  op	  of	  na	  schooltijd	  worden	  

gevolgd.	  Mocht	  je	  twijfelen	  of	  jouw	  zoon	  of	  
dochter	  ondersteuning	  zou	  kunnen	  gebruiken,	  
dan	  kun	  je	  altijd	  overleggen	  met	  Aron	  of	  de	  

leerkracht/intern	  begeleider.	  
	  

	  
	  
Een	  begeleidingstraject	  bij	  Intraverte	  wordt	  
grotendeels	  vergoed	  door	  de	  basiszorg-‐

verzekering.	  Kijk	  voor	  meer	  informatie	  op:	  
http://www.intraverte.nl	  	  of	  bel	  naar	  0578-‐

688127.	  
	  	  
	  	  

	  	  
	  	  
	  

http://www.intraverte.nl

