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Belangrijke data 
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart  
� Voorjaarsvakantie 
Maandag 6 maart 
� start Montessoriproject 
Donderdag 9 maart 
� inloopochtend  
� gastles KinderWijkRaad groep 6 
  
 Montessoriproject 
We kunnen nog steeds tijdschriften 
gebruiken! Viva, Margriet, Libelle of iets 
anders waarin aangeklede 😊 personen staan! 
En wie heeft er een passpiegel te leen? 
  
 TSA – gaten! 
Voor het nieuwe blok komen we nog 
activiteiten te kort omdat we afscheid hebben 
genomen van twee vaste aanbieders. Wie 
kent er nog mensen die activiteiten willen 
geven tussen 12-13.30 uur? We horen heel 
graag jullie ideeën!! Stuur jouw idee aan 
tsa@10emeidoorn.nl. 
 
Benefiet voor Turkije 
Kom samen met De Familie van West in actie 
voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië 
en Turkije. Lees op deze website mee over De 
Familie van West, hoe je kunt doneren en 
waar de opbrengst naartoe gaat. 
www.defamilievanwest.nl 
 

 
  
Filosofie in de voorjaarsvakantie 
Op 4 maart 2023, van 10:30 tot 15:00, zal de 
allereerste editie van Driftkikkers 

plaatsvinden! Dit is een middag vol filosofie 
speciaal voor kinderen die er kennis mee 
willen maken. Dit zal de vorm aannemen van 
een theaterworkshop, een socratisch gesprek 
en een kort filosofisch lesje. De dag is in elkaar 
gezet voor kinderen rond de leeftijd van 
negen à twaalf jaar die het leuk lijkt om op 
een interactieve manier kennis te maken met 
filosofie.  
De deelname kost negen euro vijftig - dit is 
inclusief een hapje voor lunch een drankje en 
een fantastisch driftkikker-tasje met daarin 
een leuke verrassing.  
Lijkt u dit ook zo leuk? Kijk dan voor meer 
informatie en aanmeldingen op: 
https://www.festivaldrift.nl/driftkikkers/  
  
Krakeling in de vakantie 
In de Krakeling zijn deze voorjaarsvakantie 
weer een aantal leuke familievoorstellingen te 
zien. Betoverend poppenspel in Johannes de 
Parkiet (6+), de  dansvoorstelling Tuimel & 
Bounce (3+), de hilarische peutermusical Bully 
Bully (3+) en Poppenkast  (5+) vol smeuïge 
poppenkastingrediënten. Klik hier voor meer 
informatie en tickets. 
 
Flowerpower West 
FlowerPower West is een vrolijke tour langs 
bijzondere bloemenfietsen in Amsterdam 
West. De Flowerbikes fleuren bruggen, straten 
en pleinen op om bewoners te bedanken voor 
hun geduld tijdens de werkzaamheden. De 
route start in de Hallen, dan de Kinkerstraat, 
de Bilderdijkstraat, De Clercqstraat, Jan 
Evertsenstraat en op het Mercatorplein. 
  
Kinderen kunnen een kleurplaat of tekening  
downloaden of afhalen langs de route bij 
winkels en horeca. De tekeningen of 
kleurplaten mogen worden ingeleverd bij Cafe 

https://mailto:tsa@10emeidoorn.nl
https://www.defamilievanwest.nl/
https://www.festivaldrift.nl/driftkikkers/
https://krakeling.nl/festival/voorjaarsvakantie-in-de-krakeling


 
 
Nieuwsbrief nr 24  2022 - 2023 
 

 

Zurich op het Mercatorplein of bij Bar Mid 
West op de Cabralstraat. 
https://www.flowerpowerwest.nl/ 
  

 
 
Avond4Daagse 2023 Oproep aan ouders! 
 Gaan de kinderen en ouders van de Meidoorn 
dit jaar weer meelopen met de Avond4Daagse 
van 5 t/m 8 juni? Shanna, moeder van Chloe 
(TB3) en Miró (OB2) wil graag een groepje 
ouders verzamelen die het leuk vinden om 
deelname aan de Avond4Daagse te 
organiseren. Ben je enthousiast? Meld je dan 
aan bij Madeleine. 
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