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Belangrijke	  data	  
Maandag	  7	  november	  

!	  MR	  vergadering	  	  
!	  workshops	  voor	  de	  TB	  ivm	  Lightfestival	  
Woensdag	  9	  november	  

!	  inloopochtend	  op	  de	  Vlinderboom	  
Donderdag	  10	  november	  
!	  inloopochtend	  op	  de	  Joop	  

!	  TB2	  naar	  Stedelijk	  Museum	  
Vrijdag	  11	  november	  
!	  pakjes	  inpakken	  voor	  Sinterklaas	  	  versiering	  

na	  school	  
	  
Hulp	  bij	  inpakken	  Sinterklaas	  

De	  voorbereidingen	  voor	  het	  Sinterklaasfeest	  
zijn	  al	  in	  volle	  gang.	  Op	  11	  november	  gaat	  de	  
OR	  na	  school	  dozen	  en	  wc	  rolletjes	  inpakken	  

om	  later	  de	  gangen	  mee	  te	  versieren	  –	  wie	  
heeft	  een	  uurtje	  tijd	  om	  mee	  te	  helpen?	  En	  we	  
hebben	  ook	  nog	  dozen	  en	  wc	  rollen	  nodig	  –	  

inleveren	  bij	  Rob!	  
	  

Voedselbank	  
Maandag	  14	  november	  start	  de	  
eindejaarsactie	  voor	  de	  Voedselbank.	  Een	  van	  

de	  belangrijkste	  manieren	  om	  een	  voorraad	  
aan	  houdbare	  producten	  in	  te	  zamelen	  die	  ze	  
de	  komende	  maanden	  aan	  hun	  klanten	  

kunnen	  uitdelen.	  Daarom	  hebben	  we	  jullie	  
hulp	  nodig	  net	  als	  vorige	  jaren.	  Tot	  28	  
november	  staan	  er	  kratten	  in	  school	  waar	  

houdbare	  producten	  in	  kunnen	  worden	  
gedoneerd.	  De	  Voedselbank	  komt	  de	  -‐	  
hopelijk!	  -‐	  volle	  kratten	  dan	  weer	  ophalen.	  	  

	  
Help	  je	  mee?	  De	  volgende	  producten	  kun	  je	  
meenemen:	  

-‐	  zonnebloemolie	  
-‐	  ontbijtgranen	  (cruesli,	  cornflakes,	  etc.)	  
-‐	  thee	  

-‐	  broodbeleg	  (jam,	  pindakaas,	  stroop,	  etc.)	  
-‐	  soep	  in	  blik	  of	  zak	  

-‐	  pastasaus	  
-‐	  vlees	  of	  vis	  in	  blik	  

-‐	  groente	  of	  fruit	  in	  blik	  of	  glas	  
-‐	  houdbare	  melk	  
	  

Maria	  Montessori	  in	  italie	  
Collega	  Ronald,	  directeur	  van	  het	  
winterkoninkje,	  stuurde	  ons	  deze	  mooie	  foto	  

van	  een	  beeld	  van	  Maria	  Montessori	  met	  een	  
roze	  toren.	  
	  

	  
	  
Save	  the	  date	  
Op	  woensdag	  11	  januari	  is	  de	  opening	  van	  ons	  

vernieuwde	  gebouw.	  We	  zijn	  druk	  bezig	  met	  
de	  organisatie.	  Zoals	  t	  er	  nu	  uitziet	  zijn	  de	  
kinderen	  de	  eersten	  die	  het	  mooie	  gebouw	  

mogen	  verkennen	  en	  zijn	  jullie	  als	  ouders	  
vanaf	  12	  uur	  welkom.	  Dus	  zet	  m	  in	  je	  agenda	  
en	  vraag	  vrij!	  

	  
Moeilijk	  rondkomen?	  
Elke	  dinsdagochtend	  kan	  je	  om	  08.30	  uur	  

binnenlopen	  bij	  Madeleine	  op	  de	  Vlinderboom	  
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om	  te	  kijken	  hoe	  wij	  als	  school	  je	  kunnen	  
helpen	  met	  financiële	  problemen.	  Alsjeblieft,	  

schaam	  je	  niet,	  en	  kom.	  Er	  zijn	  heel	  veel	  potjes	  
en	  daar	  zit	  ECHT	  nog	  geld	  in!	  
	  

Kleuterwijsheden	  
Wiske	  krijgt	  een	  lesje	  halve	  uren	  met	  de	  klok.	  
Eerst	  oefenen	  op	  volgorde	  half	  één,	  half	  twee	  

etc.	  Dan	  zegt	  ze:	  “En	  daarna	  door	  de	  war	  hè	  
juf?”	  
	  

Juf	  wil	  je	  mijn	  banaan	  openmaken?	  
Waterpokken	  (banaan	  heeft	  bruine	  vlekken)	  
En	  er	  zit	  beurs	  op.	  

	  
We	  hebben	  beestjes	  gezocht	  in	  de	  Slatuinen:	  
Suske	  zegt:	  We	  hebben	  de	  beestjes	  in	  een	  

doosje	  gedaan	  en	  ik	  heb	  nog	  een	  veertje	  
gevonden;	  hier	  doe	  die	  er	  maar	  bij,	  dan	  
kunnen	  ze	  vegen!	  

	  
	  


