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Belangrijke data 
Donderdag 26 januari 
� Inloopochtend 
  
Inloopochtenden 
Nu hopelijk iedereen de school heeft kunnen 
bewonderen, zouden we het fijn vinden als de 
ouders van groep 3-8 buiten afscheid nemen 
van hun kinderen ‘s ochtends. De kinderen 
gaan dan zelfstandig de school in naar hun 
groep. De ouders van de OB mogen wel elke 
dag mee naar binnen. 
Op de inloopochtenden zijn natuurlijk alle 
ouders welkom van 08.15 - 08.30 uur. 
Het is de bedoeling dat alle kinderen om 08.30 
uur in hun klas zitten. 
  
Leerkrachtentekort 
Bij deze nieuwsbrief vinden jullie een brief van 
Theo Hooghiemstra, de bestuurder van AWBR, 
de scholenstichting waar wij bij horen. Hij 
beschrijft hoe groot en hoe ernstig het 
leerkrachtentekort is en wat AWBR, de andere 
schoolbesturen en de gemeente eraan doen. 
Op onze school verkeren wij in de gelukkige 
omstandigheid dat het ons heel vaak lukt om 
WEL een invaller en een collega te vinden. 
Bijvoorbeeld recent om wekelijks 8 dagen op 
te vullen om Eelke en Lisa te vervangen de 
komende maanden. Mocht je mensen kennen 
die een andere baan zoeken of de overstap 
naar het onderwijs willen maken, ze kunnen 
altijd een dagje meelopen bij ons op de 
Meidoorn! U kunt de brief hier downloaden. 
 
Voedselbank 
Graag wil de Voedselbank jullie ontzettend 
bedanken voor jullie inzet bij de eindejaars-
inzamelingsactie van de Voedselbank! Mede 
door de enthousiaste hulp vanuit de scholen 
kunnen ze elke week weer complete 
voedselpakketten samenstellen voor de ruim 

1800 Amsterdamse huishoudens die zijn 
aangemeld bij de Voedselbank. De door jullie 
ingezamelde, houdbare producten worden de 
komende tijd gebruikt om wekelijks de 
voedselpakketten voor in totaal 4800 
personen mee aan te vullen.   
  
Ondanks dat het voor hen moeilijk was om het 
afgelopen jaar genoeg vrijwilligers te vinden 
om te helpen bij de scholenactie, is het gelukt 
om meer kratten in te zamelen dan in 2021. 
Hierdoor kunnen ze de groei in huishoudens 
helpen en daar zijn ze natuurlijk erg blij mee. 
 
 

 
  
ANMEC 
Op school krijgen wij de nieuwsbrief  van het 
ANMEC, het Amsterdams Natuur en Milieu 
Educatie Centrum.Zij hebben ook leuke tips en 
ideeën voor thuis, bijvoorbeeld over 
natuurspeelplekken, wandelingen in de 
Bijlmer of over het MOK, het Museum voor 
Onbedoelde Kunst: een plantje dat groeit uit 

https://10emeidoorn.nl/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/Ouderbrief-over-lerarentekort-AWBR-16-1-2023.pdf
https://anmec.nl/
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een stuk beton als een teken van hoop, 
verfoverblijfselen die een zelfportret 
verbeelden van een kunstenaar die worstelt 
met depressies. Het MOK keert de 
'museummuren' binnenstebuiten en plaatst zo 
alledaagse objecten of composities, die 
zonder artistieke intentie gemaakt zijn, in een 
museale context. Niet de kunstenaar staat op 
een voetstuk, maar bezoekers en hun 
verbeelding. Laat je fantasie de vrije loop en 
sluit je aan bij een beweging. 
 

 


