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Belangrijke	  data	  
di	  4/10	   school	  versieren	  voor	  

Kinderboekenweek	  
wo	  5/10	   	  oktober	  studiedag	  –	  alle	  kinderen	  

vrij	  

do	  6/10	   inloopochtend	  Vlinderboom	  en	  start	  
kinderboekenweek	  

vr	  7/10	   Inloopochtend	  Joop	  &	  start	  

Kinderboekenweek	  OB	  &	  BB2	  naar	  
Teylers	  museum	  in	  Haarlem	  

	  

Kinderboekenweek	  –	  Help	  je	  mee?	  
Deze	  week	  start	  de	  KinderBoekenWeek!	  Op	  
dinsdag	  wordt	  de	  school	  versierd	  –	  heb	  je	  tijd	  

om	  mee	  te	  helpen?	  Na	  schooltijd	  maar	  als	  je	  
onder	  schooltijd	  kan,	  zijn	  we	  er	  ook	  blij	  mee!	  
Op	  donderdag	  starten	  we	  echt:	  iedereen	  mag	  

in	  het	  groen	  verkleed	  komen	  –	  thema	  is	  dit	  
jaar	  Gi-‐ga-‐groen.	  We	  hebben	  veel	  voorlezers	  
nodig,	  meld	  je	  aan	  bij	  de	  klassenouder	  of	  de	  

leerkracht	  –	  er	  komt	  een	  echte	  schrijver	  op	  
school	  en	  er	  worden	  boeken	  verkocht.	  

	  
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.	  

	  	  
Studiedag	  
Op	  woensdag	  5	  oktober	  is	  de	  school	  dicht.	  Het	  

is	  de	  Dag	  van	  de	  Leerkracht	  en	  alle	  
leerkrachten	  van	  AWBR	  gaan	  naar	  Bussum	  

naar	  het	  Nationale	  OnderwijsCongres:	  
https://www.hetnationaalonderwijscongres.nl

/.	  Vanaf	  donderdag	  zijn	  we	  er	  weer:	  
geïnspireerd	  en	  wel!	  
	  	  

Verslag	  MR	  vergadering	  
Op	  dinsdag	  27	  september	  heeft	  de	  MR	  
vergaderd.	  	  In	  de	  MR	  zitten	  Adriaan	  

Rottenberg	  (vader	  Davida	  uit	  de	  TB),	  
Alexander	  Wirtz	  (vader	  Max	  uit	  de	  TB),	  Ronald	  
Fabbro	  (vader	  Tobias	  (TB),	  Jules	  (MB)	  en	  

Maxime	  (OB))	  en	  uit	  het	  team	  leerkrachten	  
Karin,	  Marloes	  en	  Samantha.	  Na	  elke	  
vergadering	  staat	  er	  een	  kort	  verslag	  van	  de	  

hand	  van	  de	  voorzitter	  in	  de	  nieuwsbrief.	  
	  
De	  verbouwing	  loopt	  nog	  steeds	  op	  schema	  

en	  het	  nieuwe	  meubilair	  voor	  	  de	  kinderen	  is	  
uitgekozen.	  Ook	  het	  ontwerp	  van	  het	  nieuwe	  
schoolplein	  is	  klaar.	  Ouders	  en	  	  kinderen	  

hebben	  hier	  ook	  in	  meegedacht.	  Het	  ziet	  er	  
veelbelovend	  uit.	  De	  hulp	  van	  ouders	  tijdens	  

de	  verhuizing	  is	  meer	  dan	  welkom.	  Daar	  horen	  
jullie	  later	  meer	  over	  van	  de	  leerkracht(en)	  
van	  jullie	  kind(eren).	  Er	  zal	  daarnaast	  een	  

feestelijke	  opening	  georganiseerd	  worden	  
voor	  de	  eerste	  schooldag	  in	  het	  nieuwe	  
gebouw.	  

Dan	  over	  het	  leren:	  in	  de	  lessen	  gebruiken	  de	  
leerkrachten	  steeds	  meer	  Montessori	  
werkmateriaal.	  De	  komende	  jaren	  zal	  dat	  nog	  

meer	  gaan	  worden,	  om	  zo	  het	  Montessori	  
profiel	  van	  de	  school	  te	  verstevigen.	  En	  voor	  
de	  kerstvakantie	  wordt	  het	  

oudertevredenheidsonderzoek	  uitgezet,	  de	  
mening	  van	  ouders	  over	  de	  school	  is	  altijd	  erg	  
belangrijk.	  Tot	  slot,	  er	  is	  een	  nieuw	  corona	  

protocol	  opgesteld,	  op	  verzoek	  van	  het	  
ministerie	  en	  dat	  zal	  binnenkort	  meegedeeld	  
worden.	  

	  
	  

https://www.hetnationaalonderwijscongres.nl/
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Ik	  kom	  niet	  rond!	  
Zoals	  al	  eerder	  in	  nieuwsbrieven	  gezet:	  via	  

school	  zijn	  er	  allerlei	  wegen	  voor	  financiële	  
ondersteuning.	  Niet	  alleen	  als	  je	  een	  uitkering	  
hebt	  of	  een	  stadspas.	  Maar	  ook	  gewoon	  als	  je	  

het	  niet	  redt	  financieel.	  De	  gemeente	  en	  de	  
andere	  potjes	  kijken	  naar	  het	  huidig	  
besteedbaar	  inkomen.	  Sport	  voor	  kinderen,	  

dans-‐	  of	  muziekles,	  laptop,	  TSA,	  
ouderbijdrage,	  Tommy	  tomato,	  overal	  zijn	  
mogelijkheden	  om	  het	  gratis	  te	  krijgen	  of	  voor	  

wat	  je	  WEL	  kan	  missen.	  Kom	  naar	  Madeleine,	  
of	  Tessa,	  Charlotte,	  Dieke,	  de	  leerkracht	  van	  je	  
kind.	  Wij	  gaan	  ons	  best	  doen	  om	  je	  te	  helpen.	  

	  
Leerlingenraad	  
Morgen,	  maandag,	  is	  de	  laatste	  dag	  dat	  de	  

leerlingen	  van	  de	  TB	  en	  de	  BB	  hun	  
sollicitatiebrief	  voor	  een	  plek	  in	  de	  
leerlingenraad	  in	  kunnen	  leveren.	  

Dinsdagochtend	  gaat	  de	  huidige	  
leerlingenraad	  alle	  brieven	  lezen	  en	  een	  keuze	  

maken.	  Als	  het	  heel	  erg	  moeilijk	  is	  nodigt	  de	  
raad	  de	  kandidaten	  uit	  voor	  een	  gesprek.	  
	  

Baarsjesfestival	  
Wat	  jammer	  dat	  het	  Baarsjesfestival	  op	  16	  
september	  moest	  worden	  afgelast.	  Het	  weer	  

was	  net	  iets	  te	  regenachtig.	  Maar	  het	  festival	  
is	  nu	  verschoven	  naar7	  oktober!	  Zoals	  eerder	  
gepland	  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)	  
	  

	  
	  
Voor	  de	  Jeugd	  Dag	  
Op	  7	  november	  wordt	  de	  10e	  editie	  van	  de	  

Voor	  de	  Jeugd	  Dag	  georganiseerd.	  Dit	  is	  een	  
dag	  voor	  ongeveer	  drieduizend	  'professionals'	  
die	  met	  en	  voor	  jeugd	  werken.	  Bijvoorbeeld	  

bij	  gemeentes,	  overheid,	  jeugdzorg	  etc.	  Geen	  
leraren	  dus.	  De	  dag	  vol	  workshops	  en	  lezingen	  
wordt	  live	  gepresenteerd	  vanuit	  de	  

Westergasfabriek	  in	  Amsterdam.	  De	  
deelnemers	  kijken	  online	  vanuit	  huis	  of	  
kantoor.	  	  

	  
Op	  deze	  dag	  worden	  	  kinderen	  uitgenodigd	  
om	  hun	  verhaal	  en	  mening	  te	  komen	  delen.	  

mailto:m.schoute@10emeidoorn.nl
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De	  presentator	  Tako,	  bekend	  van	  het	  
jeugdjournal,	  praat	  elk	  uur	  met	  een	  kind	  of	  

jongere	  over	  zijn/haar	  verhaal	  en	  
ideeën/mening	  over	  het	  thema	  'samen	  
opgroeien'.	  De	  Meidoorn	  is	  gevraagd	  of	  er	  

kinderen	  zijn	  die	  hier	  aan	  mee	  willen	  werken.	  	  
	  
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.	  Leerlingen	  van	  De	  Meidoorn	  krijgen	  
voor	  de	  vervolgcursussen	  een	  korting	  van15%.	  

Gebruik	  de	  kortingscode	  meidoorniscool15	  bij	  
het	  inschrijven.	  Voor	  meer	  info	  en	  aanmelden	  
klik	  hier.	  	  

	  

	  
	  

https://www.logiscool.com/nl-nl/apply/open-days
http://

