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Belangrijke	  data	  
di	  27/9	   MR	  vergadering	  

wo	  28/9	   inloop	  Vlinderboom	  &	  studie-‐
MIDDAG	  –	  kinderen	  gaan	  gewoon	  
naar	  school	  

do	  29/9	   inloop	  Joop	  
vr	  30/9	   BB1	  naar	  Teylersmuseum	  
wo	  5/10	   studiedag	  –	  alle	  kinderen	  vrij	  

	  	  
Week	  tegen	  Pesten	  
De	  komende	  week	  is	  het	  de	  nationale	  Week	  

tegen	  Pesten.	  Daar	  wordt	  ook	  op	  onze	  school	  
aandacht	  aan	  besteed.	  En	  aandacht	  aan	  het	  
voorkomen	  van	  pesten	  doen	  we	  natuurlijk	  

elke	  dag.	  De	  afgelopen	  weken	  hebben	  de	  
eerste	  4	  schoolregels	  centraal	  gestaan:	  we	  
accepteren	  elkaar,	  we	  lachten	  met	  elkaar,	  we	  

zijn	  zuinig	  op	  onze	  spullen	  en	  we	  helpen	  
elkaar.	  Deze	  week	  worden	  die	  4	  regels	  
herhaald.	  De	  week	  erna	  draait	  het	  om	  de	  regel	  

“We	  luisteren	  naar	  elkaar	  en	  laten	  elkaar	  
uitpraten”.	  

	  

	  
	  	  

KBW	  –	  help	  je	  mee	  versieren?	  
Op	  5	  oktober	  start	  de	  KinderBoekenWeek	  met	  
als	  thema	  Gi-‐ga-‐groen.	  Op	  dinsdagmiddag	  4	  

oktober	  gaan	  we	  versieren,	  komen	  jullie	  
meehelpen?	  

De	  opening	  van	  de	  KBW	  is	  op	  6	  oktober	  omdat	  
5	  oktober	  een	  studiedag	  is.	  

	  	  
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.	  

	  
Koffiedrinken	  
Op	  6	  oktober	  is	  er	  een	  koffiedrinkmoment	  met	  

Madeleine	  gepland	  –	  dat	  kan	  niet	  doorgaan	  en	  
wordt	  verplaatst	  naar	  donderdag	  27	  oktober.	  

Soms	  worden	  wij	  als	  Montessorianen	  
opgeroepen	  om	  mee	  te	  doen	  aan	  een	  
Montessori	  audit	  op	  een	  andere	  school	  en	  

Madeleine	  mag	  die	  dag	  aantreden	  in	  Tilburg!	  
Vaak	  heel	  inspirerend	  zo’n	  bezoek.	  
	  

E-‐waste	  race	  
De	  BB	  is	  zoals	  jullie	  weten	  bezig	  met	  een	  
wedstrijd,	  de	  E-‐waste	  race.	  Het	  is	  een	  

wedstrijd	  voor	  scholen	  in	  Amsterdam.	  Ze	  
kunnen	  een	  uitje	  naar	  Nemo	  winnen!	  Ze	  
moeten	  zoveel	  mogelijk	  afgedankte	  

apparaten,	  opladers	  en	  adapters	  ophalen,	  
uitzoeken	  en	  op	  de	  juiste	  manier	  inleveren.	  Te	  
denken	  valt	  aan	  alles	  met	  een	  vaste	  batterij	  of	  

accu.	  Dus	  heb	  je	  nog	  een	  oude	  elektrische	  
tandenborstel,	  telefoon	  of	  mixer	  liggen,	  lever	  
deze	  in	  bij	  de	  bovenbouw!	  
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Biebouders	  gezocht	  
We	  hebben	  er	  al	  een	  paar	  (heel	  fijn!)	  	  maar	  

zoeken	  nog	  meer	  ouders	  die	  zo	  nu	  en	  dan	  een	  
uur	  kunnen	  missen	  om	  boeken	  te	  helpen	  
invoeren	  en	  ook,	  zeker	  vanaf	  januari,	  te	  

helpen	  kinderen	  een	  leuk	  boek	  uit	  te	  zoeken	  
uit	  de	  schoolbibliotheek.	  Aanmelden	  bij	  
Madeleine:	  directie@10emeidoorn.nl.	  

	  
	  De	  Zimmerhoeve	  
Stadsboerderij	  de	  Zimmerhoeve	  is	  een	  kleine,	  

groene	  oase	  in	  Amsterdam	  Oud	  West	  die	  een	  
inspirerende	  plek	  wil	  zijn	  voor	  stadsbewoners	  
met	  interesse	  voor	  duurzaam	  tuinieren,	  (het	  

houden	  van)	  dieren	  en	  composteren.	  Het	  
huidige	  bestuur	  is	  toe	  aan	  wissel	  van	  de	  
wacht.	  Er	  is	  momenteel	  plek	  voor	  een	  nieuwe	  

voorzitter,	  secretaris	  en	  penningmeester.	  
Heeft	  u	  affiniteit	  met	  dieren,	  groen	  en	  
duurzame	  initiatieven.	  En	  bijvoorbeeld	  

boekhoudkundige	  kennis,	  ervaring	  met	  
fondsenwerven,	  of	  gewoon	  tijd	  en	  

enthousiasme?	  Dan	  is	  een	  bestuursfunctie	  bij	  
de	  Zimmerhoeve	  misschien	  iets	  voor	  u!	  Kijk	  op	  
de	  website	  	  https://www.zimmerhoeve.nl	  

	  voor	  meer	  informatie	  wat	  de	  taken	  van	  het	  
bestuur	  inhouden.	  U	  kunt	  uw	  belangstelling	  
kenbaar	  maken	  via:	  info@zimmerhoeve.nl.	  	  

	  	  

	  
	  
	  

Logiscool	  –	  gratis	  demoles	  coderen	  en	  
programmeren	  

Logiscool	  is	  een	  internationale	  organisatie	  die	  
wereldwijd	  kinderen	  digitale	  vaardigheden	  en	  
coderen	  leert	  in	  leuke	  naschoolse	  activiteiten.	  

Wilt	  u	  weten	  hoe	  coderen	  en	  digitale	  
vaardigheden	  kunnen	  bijdragen	  aan	  het	  
toekomstige	  succes	  van	  uw	  kinderen?	  Probeer	  

het	  gratis	  samen	  met	  uw	  kind.	  Doe	  mee	  aan	  
een	  gratis	  demo	  les	  en	  raak	  vertrouwd	  met	  
een	  spannende	  nieuwe	  wereld	  In	  een	  

ongeveer	  60	  minuten	  durende	  gratis	  demoles	  
leer	  je	  coderen	  en	  je	  eigen	  computergame	  
creëren.	  Voor	  meer	  info	  en	  aanmelden	  klik	  

hier.	  	  
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