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Belangrijke data 
Maandag 14 november 
� op de Vlinderboom Sinterklaas 
versiermiddag – alle hulp is welkom vanaf 
15.15 uur 
� schooltandarts 
� TB krijgt workshops Amsterdam Light festival 
� MB3 naar het Van Gogh 
� BB naar IDFA 
� Start inzamelingsactie Voedselbank 
Woensdag 16 november 
� lesjesochtend op de Vlinderboom van 08.30 
- 09.15 uur 
Donderdag 17 november 
� TB3 naar het Stedelijk  
� inloopochtend Vlinderboom 
Vrijdag 18 november 
� inloopochtend Joop 
  
Schooltandarts 
Op maandag 14 november komt de 
schooltandarts op de Vlinderboom locatie. Als 
je je niet eerder op school aangemeld hebt bij 
de inschrijving van je kind, kun je je via deze 
link alsnog aanmelden als je er gebruik van 
wilt maken.  
 
Hulp bij versieren Sinterklaas 
Niet op vrijdag 11 maar op maandag 14 
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! 
 
Lesjesochtend 
Wat doet uw zoon/dochter eigenlijk in de 
klas? Wat voor werkjes maken de leerlingen, 
waaruit kunnen de kinderen kiezen? Op 16 
november krijgt u op de Vlinderboom van 8.30 
- 9.15 uur de gelegenheid een kijkje te nemen 
in de groep van uw kind om meer inzicht te 

krijgen in hun schooldag. Een week later, op 
23 november is er een lesjesdag voor de OB 
op de Joop Westerweel. Tijdens de 
lesjesochtend krijg je een lesje van je kind – 
dus komt allen. 
 
MR 
Tijdens de MR vergadering hadden we het 
onder andere over het plan van een opzetten 
van een nieuw betalingssysteem voor de 
ouderbijdrage van volgend jaar. Dit richt zich 
vooral op ouders die wel wat meer zouden 
willen bijdragen. Met dat geld zouden we 
bijvoorbeeld de TSA ook in de toekomst zo 
betaalbaar mogelijk kunnen houden. De 
oudervertegenwoordiging van de MR zal dit 
schooljaar het plan hiervoor uitwerken.  
We kregen daarnaast van Madeleine te horen 
dat de verbouwing net op tijd klaar zal zijn. Er 
wordt een feestelijke opening omheen 
georganiseerd met onder andere een echt 
schoollied. 
Dit jaar gaat Madeleine een nieuw schoolplan 
schrijven, voor de periode 2023-2027. We 
hebben de planning van wie wanneer gaat 
meepraten daarover besproken en 
goedgekeurd. In januari nodigt zij ouders uit 
om hun ideeën te geven, in februari zijn de 
kinderen aan de beurt. 
  
Verbouwingsfoto’s 
Op de site staan weer foto’s van de 
nieuwbouw. Klik op deze link.  
  
Voedselbank 
Vanaf 14/11 kunnen er op de Vlinderboom 
weer dozen worden opgehaald bij Rob voor de 
inzamelingsactie van de voedselbank. We 
zorgen dat er vanaf dinsdag ook dozen bij de 
conciërge van de Joop liggen. 
  
 

https://10emeidoorn.nl/nieuwbouwfotos/
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Dikke banden race 
Op 11 december wordt er in het indoor Markt 
Centraal op het terrein van Foodcenter 
Amsterdamn de Dikke Banden Race 
georganiseerd. Dikke Banden Races zijn 
koersjes voor kinderen (2 t/m 12 jaar) op 
een eigen stadsfiets, mountainbike of 
crossfiets (fiets met dikke banden) en geen 
wielrenfiets. Alle deelnemers schrijven zich 
van tevoren gratis in. Bij de start krijgen ze 
een rugnummer, een Dikke Banden Race T-
shirt en na afloop een medaille. 
 
Het parcours is afgezet met hekken, afzetlint, 
reclamebanners en beachflags. Bij de start & 
finish staat een jurybooth met speaker die 
versterkt wedstrijdverslag doet van de Dikke 
Banden Races. Rond het parcours zijn 
verkeersregelaars en juichend publiek en fans. 
Inschrijven kan via deze link. 
  

 
 
Kleuterwijsheden 
 
Pluk: Juf ik heb gister een hele romantische 
middag in het park gehad. Het is geheim hoor, 
maar Pippi weet er ook van. 
 
Pluk: Juf wat ben je streng, bijna nog strenger 
dan juf Jannie! 
Floddertje vanaf de andere kant van de klas: 
“Jaahaa, maar dat moet ook wel.” 

 
De doos met kralenplankkralen valt van de 
kast. Suske staat in de buurt en zegt: Dat doe 
ik niet…… Een spook of zo….. 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-dikke-banden-races-markt-centraal-2022-459911917927

