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Belangrijke data 
Dinsdag 14 februari 
� inloopochtend 
Vrijdag 17 februari 
� feestelijke uitreiking bronzen certificaat 
Ecoschool 
 
Volgende week – start rapportgesprekken 
  
Magazines voor de Montessoridag  
Na de voorjaarsvakantie gaat de hele school 
aan de slag met het thema Mode voor de 
jaarlijkse Montessoridag. Op 22 maart – 
Montessoridag – mag je in alle groepen 
komen kijken wat de kinderen zoal hebben 
gedaan.  
Verscheidene ouders, en vrienden van ouders, 
die werken in de mode of een ander creatief 
beroep hebben al laten weten dat ze willen 
meewerken aan het evenement. Daar zijn we 
erg blij mee!  
Om de creativiteit van onze kinderen te 
stimuleren zijn we nog op zoek naar 
modetijdschriften, nog wat stoffencoupons en 
-staaltjes, en ook paspoppen. De laatste 
uiteraard te leen.    
 
Ecoschool – certificaat 
De Meidoorn is een Eco-School. Dat betekent 
dat we een Ecoraad hebben en veel aandacht 
besteden aan duurzaamheid. Nu zitten daar 
10 kinderen in. We zoeken nog ouders voor de 
Ecoraad 😊 
 
Op vrijdag 17 februari om 14.55 uur op ons 
schoolplein krijgen wij het Bronzen Certificaat 
uitgereikt door de organisatie. Een belangrijke 
stap op weg naar de Groene Vlag. Dit is een 
internationaal keurmerk voor scholen die 
steeds duurzame stappen zetten – groot of 
klein – en daarbij leerlingen centraal stellen. 
Met hun acties geven ze duurzaamheid een 

vaste plek in het onderwijs en wordt 
duurzaamheid zichtbaar in het gebouw en de 
omgeving.  
Wij zijn al heel erg bewust bezig zijn: we 
scheiden afval, hebben een wormenhotel, we 
hebben al 10 jaar zonnepanelen, we zijn al 
jaren inzamelpunt voor batterijen, toners en 
frituurvet. We gebruiken geen plastic 
bekertjes, hebben gercycled wcpapier en nog 
veeeeel meer. Komen jullie kijken? De Ecoraad 
houdt een toespraak! 
 
 

 
 
 
Kleuterwijsheden 
Verjaardag vieren in de kring. 
Juf: Nu ben je vijf jaar geworden, en als je nou 
de volgende keer jarig bent dan word je…..? 
Suske: Oud 
 
Kinderboekenweek. 
Juf: Wiske wat is jouw lievelingsboek? 
Suske: over potloden moet je zeggen, Wiske 
 
Suske maakt een auto van lego. Op een 
gegeven moment zegt hij: Juf ik laat hem zo, 
want ik heb niet alle onderdanen. 
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Noodnummer 
Wist je dat je in kan loggen in het 
Ouderportaal van ParnasSys? Dat is ons 
leerlingvolgsysteem. En als ouder kan je daar 
je adresgegevens zien en het noodnummer. 
In geval van nood bellen we ALTIJD eerst 
ouders – een noodnummer is een familielid of 
goede bekende. In het ouderportaal kan je 
ook toets-uitslagen en absenties zien. Geen 
inlog? Mail Dieke of Madeleine. 
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wij zijn 
zuinig op 
spullen 

 
 


