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Belangrijke	  data	  
Deze	  week	  10	  minutengesprekken	  –	  

inschrijven	  via	  SchoolPraat	  
	  
maandag	  10	  oktober	  

!	  MB	  en	  TB	  gaan	  naar	  filmvoorstellingen	  van	  
CineKid	  
!	  inloopochtend	  Joop	  

woensdag	  12	  oktober	  
!	  	  de	  leden	  van	  de	  KinderWijkRaad	  gaan	  naar	  
het	  Stadsdeel	  

vrijdag	  14	  oktober	  
!	  BB3	  naar	  het	  Teylersmuseum	  in	  Haarlem	  	  
!	  inloopochtend	  Vlinderboom	  

!	  koffie	  met	  OB	  ouders	  
maandag	  17	  t/m	  21	  oktober	  
!	  Herfstvakantie	  –	  alle	  kinderen	  vrij	  

	  	  
Nieuwe	  leerlingenraad	  
Uit	  5	  klassen	  zijn	  al	  nieuwe	  

vertegenwoordigers	  voor	  in	  de	  leerlingenraad	  
gekozen:	  Hajo	  (TB1)	  –	  Veerat	  (TB2)	  –	  Mar	  

(TB3)	  –	  Zaid	  (BB1)	  –	  BB2	  komt	  nog	  –	  Doris	  
(BB3).	  Binnenkort	  vergaderen	  ze	  met	  de	  oude	  
leerlingenraad	  en	  daarna	  nemen	  ze	  het	  over!	  

	  	  
Jouw	  kind	  10	  jaar?	  
Wil	  jouw	  kind	  vertellen	  aan	  3000	  volwassen	  

professionals	  hoe	  het	  is	  om	  10	  jaar	  te	  zijn?	  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.	  
De	  presentator	  Tako,	  bekend	  van	  het	  

jeugdjournaal,	  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.	  

Onze	  oud	  leerlinge	  Imane	  heeft	  dat	  ook	  
gedaan!	  Aanmelden	  bij	  Madeleine:	  
m.schoute@10emeidoorn.nl.	  

	  	  
Lege	  dozen	  en	  wc	  rollen	  
Vooruitlopend	  op	  Sint	  en	  kerst	  wil	  de	  OR	  graag	  

lege	  dozen	  en	  doosjes	  om	  in	  te	  pakken	  zodat	  
we	  daarmee	  de	  school	  kunnen	  versieren	  voor	  
5	  december	  en	  voor	  het	  kerstfeest.	  

	  	  
Cadeau	  van	  de	  OR	  
Net	  als	  vorig	  jaar	  krijgt	  school	  de	  bekroonde	  

kinderboeken	  cadeau	  van	  de	  OR:	  de	  gouden	  
en	  zilveren	  griffels	  en	  penselen.	  Zo	  ontzettend	  
fijn	  en	  zo’n	  goede	  bestemming	  van	  jullie	  

vrijwillige	  bijdrage	  ☺.	  
	  	  

Kinderboekenweek	  
Afgelopen	  vrijdag	  heeft	  de	  OB	  gastlessen	  
gehad	  over	  een	  bekroond	  prentenboek	  en	  

over	  de	  egel	  van	  onze	  TSA	  Natuurjuf	  Eline	  
Vrijdag	  14	  oktober	  komt	  schrijver	  Natasja	  
Admiraal	  lessen	  geven	  aan	  de	  TB	  en	  BB	  en	  de	  

MB	  krijgt	  les	  van	  Sanne	  te	  Loo,	  illustrator.	  
Voor	  het	  gedichten	  prentenboekboek	  
'Tintelvlinders	  en	  pantoffelhelden’,	  kreeg	  

Sanne	  dit	  jaar	  een	  bronzen	  penseel.	  Natasja	  is	  
modejournalist	  en	  schrijver	  van	  het	  
kinderboek	  Mode	  ABC.	  De	  natuur	  is	  een	  bron	  

van	  inspiratie	  voor	  modeontwerpers:	  van	  
bloemen	  en	  planten	  tot	  paarden	  en	  bijen.	  
Daarnaast	  is	  'groene	  mode'	  een	  echte	  trend.	  

Ontwerpers	  verzinnen	  allerlei	  creatieve	  
oplossingen	  om	  zuiniger	  te	  zijn	  op	  de	  natuur	  
en	  onze	  planeet.	  Wat	  dacht	  je	  van	  een	  

sneaker	  gemaakt	  van	  appelschillen?	  Ze	  neemt	  
de	  kinderen	  mee	  in	  de	  wondere	  wereld	  van	  de	  
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mode.	  Met	  dank	  aan	  onze	  
Kinderboekenweekcommissie	  voor	  de	  

organisatie:	  Marloes,	  Karin	  en	  Rachida!	  
	  	  
Voorlezen	  

Bertus	  Meijer,	  een	  ervaren	  leerkracht	  die	  erg	  
actief	  is	  op	  social	  media	  en	  vaak	  interessante	  
dingen	  deelt,	  geeft	  op	  deze	  site	  tips	  om	  voor	  

te	  lezen.	  	  
En	  op	  de	  site	  prentenboeken	  in	  alle	  talen	  vind	  
je	  audio-‐vertalingen	  van	  mooie	  

prentenboeken.	  Deze	  vertalingen	  zijn	  met	  veel	  
liefde	  gemaakt	  door	  vrijwilligers	  en	  worden	  
door	  hen	  aan	  je	  voorgelezen.	  Veel	  

luisterplezier!!	  
	  	  
Grapje	  

Gehoord	  tijdens	  de	  sportdag:	  Meneer,	  gaan	  
we	  nog	  springtouwen?	  Hij	  heet	  helemaal	  geen	  
meneer,	  hij	  heet	  vader	  van	  Poyraz	  	  

	  	  
Geen	  stadspas	  en	  toch	  niet	  rondkomen?	  

Mail	  of	  bel	  Madeleine	  of	  kijk	  op	  de	  pagina	  
pakjekans	  op	  de	  site	  van	  Gemeente	  
Amsterdam.	  Er	  zijn	  zo	  ontzettend	  veel	  potjes	  

die	  nog	  lang	  niet	  leeg	  zijn	  waarmee	  we	  jou	  en	  
je	  kind	  kunnen	  helpen.	  Stap	  over	  schaamte	  
heen	  en	  leg	  contact!	  

m.schoute@10emeidoorn.nl	  of	  0621825625.	  
	  	  
Theaterfestival	  Krakeling	  

Van	  14	  t/m	  23	  oktober	  organiseert	  Theater	  de	  
Krakeling	  het	  jaarlijkse	  Krakeling	  Festival:	  tien	  
dagen	  lang	  de	  meest	  verrassende	  en	  

bijzondere	  jeugdtheatervoorstellingen	  /	  
belevingen	  op	  diverse	  locaties	  in	  Amsterdam.	  
Met	  Theater	  De	  Krakeling	  op	  Cultuurpark	  

Westergas	  als	  kloppend	  festivalhart.	  Op	  
vrijdagavond	  14	  oktober	  wordt	  het	  festival	  
geopend	  met	  de	  première	  van	  Olifantje	  Abu	  

l'Abbas,	  een	  coproductie	  met	  het	  Amsterdams	  
Andalusisch	  Theater.	  In	  en	  om	  Theater	  De	  

Krakeling	  staat	  van	  alles	  te	  gebeuren.	  Zo	  kun	  
je	  o.a.	  dwalen	  door	  de	  tijd	  in	  de	  

TussenTijdCapsule,	  	  genieten	  van	  dans	  en	  
muziek	  bij	  Bon	  Dia,	  goeiemorgen	  en	  Sribi	  Switi	  
en	  staat	  er	  een	  bijzondere	  happening	  op	  het	  

programma.	  Kijk	  voor	  het	  hele	  
festivalprogramma	  op	  krakellingfestival.nl	  
	  

	  
	  	  

Buurtgezinnen	  
In	  ieder	  gezin	  zit	  het	  weleens	  tegen.	  Soms	  
duurt	  zo’n	  periode	  te	  lang	  en	  stapelen	  

problemen	  zich	  op.	  En	  als	  je	  dan	  geen	  
steunend	  netwerk	  hebt,	  loopt	  de	  emmer	  al	  

snel	  over.	  Voor	  die	  gezinnen	  is	  er	  ook	  in	  
Amsterdam-‐West	  het	  initiatief	  Buurtgezinnen.	  
	  	  

Onder	  het	  motto	  ‘Opvoeden	  doen	  we	  samen’,	  
koppelt	  Buurtgezinnen	  gezinnen	  die	  steun	  
kunnen	  gebruiken	  aan	  een	  stabiel	  gezin	  in	  de	  

buurt.	  Zo	  krijgen	  kinderen	  wat	  extra	  liefde	  en	  
aandacht	  en	  worden	  ouders	  ontlast.	  Dit	  
voorkomt	  dat	  problemen	  verergeren	  en	  zorgt	  

https://www.uitgeverijpica.nl/blogs/101-blog/824-voorlezen-plezier-op-een-presenteerblad?fbclid=IwAR19jOPVcldqTvm9IxxqT85X0zMPJ9qkWxfHzEw9ohklaG6639ZmwplDUcw
https://prentenboekeninalletalen.nl/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/
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ervoor	  dat	  kinderen	  positief	  opgroeien	  in	  hun	  
eigen	  gezin.	  

Wil	  je	  steungezin	  zijn	  of	  kun	  je	  juist	  steun	  
gebruiken?	  Deze	  steun	  varieert	  van	  een	  
dagdeel	  per	  week	  tot	  maximaal	  een	  weekend	  

per	  2	  weken.	  Op	  onze	  website	  kunnen	  jullie	  
meer	  lezen	  over	  Buurtgezinnen.	  
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