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Belangrijke data 
Maandag 21 november  
� Inloopochtend op de Joop 
� Workshop Lightfestival TB 
� MB2 naar Van Gogh Museum 
� OB en MB zetten hun schoen 
Dinsdag 22 november 
� VO avond voor leerlingen en ouders van 
groep 8 
Woensdag 23 november 
� Lesjesochtend voor de OB op de Joop 
Vrijdag 24 november  
� inloopochtend op de Vlinderboom 
� Leerlingenraad vergadering 
� TSA bestuursvergadering 
  
Voedselbank 
Maandag 14/11 is de voedselbankactie 
begonnen en kunnen er op de Vlinderboom 
weer dozen worden opgehaald bij Rob voor 
het inzamelen van houdbare producten. Er 
liggen ook dozen ook dozen bij de conciërge 
van de Joop. Op 28/11 worden de kratten 
weer opgehaald. 
 
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 
 
Kinderrechten festival  
Op zaterdag 26 november wordt voor de 4de 
keer het Kinderrechten Festival in Amsterdam 
georganiseerd, op het Amsterdams Lyceum 
(Valeriusplein 15) tussen 12.00 en 17.00 uur. 

Met dit festival vieren we dat kinderen en 
jongeren speciale rechten hebben. Niet alleen 
in Amsterdam, maar wereldwijd. Het thema 
dit jaar is "ieder kind veilig". 
 
Kinderen hebben recht op voldoende en 
gezonde voeding, goed onderwijs, een mooi 
huis, een veilige leer- en leefomgeving, 
etcetera. Helaas is er nog veel ongelijkheid in 
kansen en geweld tegen kinderen en jongeren 
en is uitbuiting en misbruik nog steeds aan de 
orde van de dag. 
 

 
 
Het Kinderrechtenfestival van Amsterdam 
kent verschillende, muzikale, creatieve en 
sportieve workshops voor jong en oud en gaat 
van start met een theatervoorstelling van 
Hakim (Sesamstraat), een freerunshow en een 
korte film over wat kinderrechten zijn. Voor 
ouders is er o.a. een keynote van Amin Asad, 
docent van het jaar 2021 en schrijver van het 
boek "Alles voor jullie".  
Het festival is gratis en voor iedereen, wij 
hopen op een grote opkomst! 
 

 NMV oproep voor ouders 
Sinds 2021 heeft de Nederlandse Montessori 
Vereniging een netwerk voor ouders. Zij willen 
met dit netwerk ouders actief betrekken 
binnen de montessori opvang en het 
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onderwijs in Nederland. Els Mattijssen en 
Esther Meesters willen dit netwerk graag 
uitbreiden met ouders van kinderen van 0-15 
jaar en zijn op zoek naar ongeveer 10 ouders 
uit het gehele land.  

De thema's waaraan ze willen gaan werken 
zijn: 
- Het vullen van de nieuwe website met voor 
ouders zinvolle informatie. 
- Brainstormen over hoe we 
Burgerschapsonderwijs en opvoeding met 
elkaar verbinden. 
- Actief meedenken over de rapportage aan 
ouders over leervorderingen. 
- Het verbinden van ouders en het bereiken 
van nieuwe ouders.  

Er wordt 5-6 keer per jaar vergadert, deels 
online en deels fysiek. Voor deze 
netwerkbijeenkomsten wordt een 
dagdeelvergoeding van €85,- gegeven. Mocht 
u interesse hebben of een vraag hebben dan 
kunt u contact opnemen met Els 
(ecj.mattijssen@gmail.com) of Esther 
(esther.meesters@montessori-boz.nl).  

 

Junior energiecoach 
Welke apparaten slurpen de meeste stroom? 
Hoeveel lampen branden er in jouw huis? 
Junior Energiecoach is een spel voor kinderen 
van 7 tot 12 jaar waarin je met proefjes, 
puzzels en spelletjes ontdekt waar jullie 
kunnen besparen. Je kind wordt benoemd tot 
Junior Energiecoach en jouw portemonnee 
blijft een beetje voller. Na aanmelding 
ontvang je een startpakket per post en 

challenges via internet. Het hele traject duurt 
5 weken, 15-30 minuten per week. Leer op 
een leuke manier over je energieverbruik. 
Meedoen is gratis en aanmelden kan via 
www.juniorenergiecoach.nl. 

  
Kerstafette – hulpouders gezocht 
Op woensdag 14 december is onze jaarlijkse 
Kerstafette – een knutselochtend waarbij de 
kinderen in elke klas iets anders kunnen 
knutselen. Daar hebben we altijd hulpouders 
nodig, op beide locaties. Dus als je wilt helpen 
– meld je bij de leerkracht! 
  
Schoolplan 
Elke school schrijft 1 x in de 4 jaar een plan 
met daarin wat ze willen verbeteren, waar ze 
naar toe willen. Ons schoolplan hebben we 
geschreven in 2019 en het loopt tot 2023. 
Dit schooljaar gaan we het volgende 
schoolplan schrijven. De input van het 
schoolplan komt van het team, van het 
bestuur, van de ouders en van de leerlingen. 
We hebben een allereerste start met het team 
gemaakt. In januari nodigt Madeleine ouders 
uit om hun input te laten horen. Dus houdt de 
nieuwsbrief in de gaten! 
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