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Belangrijke	  data	  
di	  20/9	   algemene	  ouderavond	  &	  start	  

PABO	  stagiaires	  
wo	  21/9	  	   sportdag	  TB	  en	  BB	  	  &	  inloop	  Joop	  
do	  22/9	   inloop	  op	  de	  Vlinderboom	  

wo	  5/10	  	   studiedag,	  alle	  kinderen	  vrij	  
do	  6/10	   start	  KinderBoekenWeek	  
	  	  

Ouderavond	  
A.s.	  dinsdag	  20	  september	  is	  eindelijk	  weer	  
eens	  onze	  algemene	  ouderavond:	  van	  19.30-‐

20.30	  uur	  zijn	  jullie	  welkom	  in	  de	  klas	  van	  je	  
kind.	  Voor	  ouders	  met	  meerdere	  kinderen	  op	  
school	  is	  het	  altijd	  wat	  moeilijk	  om	  te	  kiezen	  

helaas.	  De	  leerkracht	  vertelt	  wat	  er	  qua	  
leerstof	  aan	  bod	  komt	  dit	  schooljaar.	  Kom	  
vooral	  om	  ook	  de	  andere	  ouders	  uit	  de	  groep	  

van	  je	  kind	  te	  leren	  kennen.	  Er	  is	  geen	  centraal	  
gedeelte,	  de	  MR	  en	  OR	  en	  een	  paar	  collega’s	  
zullen	  zich	  digitaal	  aan	  jullie	  voorstellen.	  

Mocht	  je	  vragen	  voor	  Madeleine	  hebben,	  kom	  
dan	  een	  keer	  op	  een	  van	  de	  koffiemomenten	  

langs	  die	  in	  de	  nieuwsbrief	  aangekondigd	  
worden.	  
	  	  

Sportdag	  TB	  en	  BB	  
Op	  woensdag	  is	  de	  sportdag	  voor	  de	  TB	  en	  de	  
BB	  op	  het	  terrein	  van	  BlauwWit,	  Joost	  

Banckersweg	  18A.	  De	  bedoeling	  is	  dat	  de	  
kinderen	  daar	  om	  08.30	  uur	  zijn	  en	  vanaf	  daar	  
kunnen	  ze	  zelfstandig	  naar	  huis	  of	  opgehaald	  

worden	  om	  12.30	  uur.	  ER	  ZIJN	  NOG	  
HULPOUDERS	  NODIG,	  HEB	  JE	  TIJD?	  MAIL	  DAN	  
KASPER,	  DE	  GYMMEESTER:	  

k.eriks@10emeidoorn.nl	  	  
	  
Stagiaires	  

Op	  school	  bieden	  we	  stageplekken	  voor	  
studenten	  van	  de	  Pabo	  (Pedagogische	  
Academie	  Basis	  Onderwijs,	  de	  opleiding	  tot	  

leerkracht),	  voor	  de	  ROC	  studenten	  (de	  
opleiding	  tot	  onderwijsassistent)	  en	  de	  UPVA	  

studenten	  (de	  universitaire	  leerkrachten	  
opleiding).	  Bijna	  elke	  klas	  heeft	  een	  stagiaire,	  

sommige	  zelfs	  twee.	  Al	  onze	  collega’s	  hebben	  
een	  opleiding	  tot	  mentor	  gevolgd	  of	  volgen	  
die	  tijdens	  de	  begeleiding	  van	  de	  stagiaires.	  

We	  verwelkomen	  onze	  toekomstige	  collega’s	  
hartelijk,	  zeker	  nu	  met	  het	  leerkrachtentekort.	  
Iris	  is	  onze	  stage	  coördinator.	  

	  
Kinderboekenweek	  
Het	  thema	  van	  de	  KinderBoekenWeek	  dit	  

schooljaar	  is	  Gi-‐ga-‐groen	  en	  gaat	  over	  dier	  en	  
natuur.	  Onze	  KBW	  commissie	  is	  druk	  bezig	  
met	  de	  voorbereidingen:	  hoe	  gaat	  de	  opening	  

eruit	  zien	  op	  donderdag	  6	  oktober,	  welke	  
schrijver	  komt	  er	  in	  de	  klas	  langs	  en	  wat	  doen	  
we	  nog	  meer	  met	  dit	  thema!	  

	  

	  
	  
Net	  als	  vorig	  jaar	  lopen	  er	  twee	  acties	  met	  
boekhandel	  Hoogstins.	  Op	  school	  verkopen	  

we	  boeken	  die	  bekroond	  zijn	  en	  een	  deel	  van	  
de	  verkoopopbrengst	  mogen	  wij	  besteden	  aan	  
boeken	  voor	  onze	  schoolbibliotheek.	  En	  

Hoogstins	  voert	  opnieuw	  de	  actie:	  als	  je	  
tijdens	  de	  KBW	  boeken	  koopt	  voor	  je	  kinderen	  
bij	  Hoogstins,	  bewaar	  dan	  het	  bonnetje	  en	  

lever	  het	  in	  bij	  school.	  De	  school	  mag	  dan	  voor	  
15	  %	  van	  het	  totaalbedrag	  boeken	  uitzoeken	  
bij	  Hoogstins.	  De	  Kinderboekenweek	  is	  dit	  jaar	  

van	  woensdag	  5	  oktober	  tot	  en	  met	  zondag	  16	  
oktober.	  De	  bonnen	  kunnen	  ingeleverd	  
worden	  tot	  1	  november.	  

	  
Help	  je	  mee	  versieren	  voor	  de	  KBW?	  We	  
willen	  de	  school	  graag	  helemaal	  in	  het	  thema	  

hebben	  van	  Gi-‐ga-‐groen	  –	  heb	  je	  tijd	  om	  mee	  
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te	  helpen	  versieren?	  Dan	  kan	  je	  je	  aanmelden	  
bij	  juf	  Marloes:	  m.mensink@10emeidoorn.nl	  

	  
	  

	  
	  
Gezondheidsteam	  op	  school	  

Wij	  zijn	  Roos	  de	  Haan,	  Jill	  Siaw	  en	  Susan	  van	  
der	  Pauw	  Kraan	  en	  wij	  werken	  als	  
schoolverpleegkundige,	  schoolarts,	  en	  

doktersassistente	  op	  De	  Meidoorn	  vanuit	  de	  
jeugdgezondheidszorg	  (en	  GGD)	  in	  
Amsterdam.	  	  

	  
Is	  uw	  kind	  bijna	  5	  jaar,	  dan	  bieden	  we	  een	  

gezondheidsonderzoek	  aan	  voor	  uw	  kind	  op	  
school.	  Dit	  gebeurt	  ook	  als	  uw	  kind	  10	  jaar	  
oud	  is.	  Belangrijk	  om	  voor	  deze	  afspraak	  de	  

online	  vragenlijst	  in	  te	  vullen	  zodat	  we	  hier	  
samen	  over	  kunnen	  praten.	  	  
	  

Heeft	  u	  verder	  nog	  vragen	  of	  zorgen	  over	  uw	  
kind,	  gezondheid	  of	  vaccinaties	  neem	  dan	  

contact	  op	  via	  tel:	  020	  555	  5961	  of	  stuur	  ons	  
een	  mail:	  rdhaan@ggd.amsterdam.nl	  &	  

jsiaw@ggd.amsterdam.nl.	  
	  	  
We	  are	  Roos	  de	  Haan,	  Jill	  Siaw	  and	  Susan	  van	  

der	  Pauw	  Kraan	  and	  we	  work	  at	  De	  Meidoorn	  
for	  the	  Youth	  Health	  Care	  (and	  GGD)	  in	  
Amsterdam	  as	  a	  school	  nurse,	  school	  doctor,	  

and	  doctor's	  assistant.	  
If	  your	  child	  is	  almost	  5	  years	  old,	  we	  offer	  a	  
health	  examination	  for	  your	  child,	  at	  school.	  

This	  also	  happens	  if	  your	  child	  is	  10	  years	  old.	  
It	  is	  important	  to	  fill	  in	  the	  online	  
questionnaire	  before	  the	  appointment,	  so	  that	  

we	  can	  talk	  about	  this	  together.	  
If	  you	  have	  any	  further	  questions	  or	  concerns	  
about	  your	  child’s,	  health	  or	  vaccinations,	  

please	  contact	  us	  via:	  020	  555	  5961	  or	  send	  us	  
an	  email:	  rdhaan@ggd.amsterdam.nl	  &	  
siaw@ggd.amsterdam.nl.	  

	  
Kleuterwijsheden	  	  

Het	  	  gesprek	  gaat	  over	  muizen	  en	  Lina	  vertelt	  
dat	  zij	  thuis	  een	  muizeval	  hadden,	  dat	  de	  muis	  
de	  kaas	  kwam	  halen,	  maar	  dat	  de	  val	  de	  muis	  

niet	  gevangen	  had.	  De	  muis	  liep	  er	  zo	  weer	  
uit.	  Badr	  zegt:	  ja,	  wij	  hebben	  ook	  zo	  een	  
muizegeval.	  

	  	  
We	  kijken	  naar	  een	  filmpje	  over	  egels.	  Jasmine	  
zegt:	  egeltjes	  zijn	  wel	  erg	  druk	  hè?	  

	  	  
Appie	  werkt	  met	  Pluk	  op	  het	  digibord.	  Hij	  
stuurt	  andere	  kinderen	  weg	  “anders	  kunnen	  

wij	  ons	  niet	  krokoceren”.	  
	  
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	  
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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	  
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