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Belangrijke data 
Maandag 6 februari 
� inloopochtend 
Dinsdag 7 februari 
� MR vergadering 
Vrijdag 10 februari 
� uitreiking Bronzen certificaat Ecoschool 
  
Rustig lopen op de gangen 
Met het team hebben we afgesproken dat we 
de komende weken het rustig lopen op de 
gangen weer even strak inzetten. Er wordt 
veel gehold en gesjeesd en dat hoort niet bij 
de rustige werksfeer die we in school willen 
hebben. En natuurlijk is het ook niet veilig. 
Willen jullie meehelpen bij de start van de 
dag? Als je kind ZO graag naar school wil dat 
hij of zij dat rennend doet, zou je ze dan willen 
helpen rustig te lopen? Dank! 
 
Buurtgezinnen 
 We vertelden al eerder over Buurtgezinnen in 
deze nieuwsbrief. Meerdere ouders van de 
Meidoorn vonden zo hun weg naar 
Buurtgezinnen in Amsterdam-West.  
  
In het NRC stond afgelopen zaterdag een mooi 
artikel over Buurtgezinnen waarin je alles leest 
over hoe zij kinderen en ouders die steun 
kunnen gebruiken koppelen aan een stabiel 
gezin in de buurt die hen een veilig en 
liefdevol thuis bieden. Lees hier het artikel 
online.  
 
Word ook een steungezin en maak een 
blijvende impact op het leven van een kind en 
hun ouders uit de buurt. Of neem contact op 
als je steun kan gebruiken en graag aan een 
ander gezin gekoppeld wordt. Voor meer 
informatie klik hier voor de website. 
  
 

 Avond4Daagse 2023 Oproep aan ouders! 
 Gaan de kinderen en ouders van de Meidoorn 
dit jaar weer meelopen met de Avond4Daagse 
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. 
Heel erg bedankt alvast! 
 

 
 
Open lesweek muziekschool 
Muziekschool Amsterdam organiseert van ma 
5 t/m vr 9 februari de Open Lesweek. Tijdens 
de Open Lesweek kan je meedoen met gratis 
introductielessen bij de verschillende 
cursussen. Je kan je onder andere aanmelden 
voor Muziek met Peuters (1,5 t/m 3 jaar), 
Spelen met muziek (4 t/m 6 jaar), Ontdek je 
instrument (6 & 7 jaar), Muziekbende (7 t/m 
12 jaar) en verschillende bands, zanggroepen, 
orkesten en ensembles. Daarnaast hebben ze 
ieder jaar een uitdagend programma bestaand 
uit korte workshopreeksen voor beginners en 
gevorderden. Voor meer informatie en 
aanmelden klik hier. 
 
TSA 
We hebben tussentijds afscheid genomen van 
onze TSA aanbieder BO, die Trashion Fashion 
verzorgde. Dieke is hard op zoek naar een 
waardige vervanger – als je nog iemand weet, 
meld het aan tsa@10emeidoorn.nl of aan 
Dieke of Madeleine. 

https://www.buurtgezinnen.nl/waar/noord-holland/amsterdam-west/
https://www.muziekschoolamsterdam.nl/evenementpaginas/open-lesweek/?utm_source=MailingLijst&utm_medium=email&utm_campaign=30-01-2023
https://mailto:tsa@10emeidoorn.nl
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Montessori info 
Op school zijn we erg bezig met de 
Voorbereide Omgeving, een van de 
belangrijke principes van Maria Montessori. 
Hier een leuke blog daarover – helaas wel in 
het Engels: 
The Six Principles of the Montessori Prepared 
Environment Explained - NAMC Montessori 
Teacher Training Blog 
 
Kleuterwijsheden 
We kijken naar een natuurfilm. 
Wiske zegt: Hoe weet die babyzebra nou wie 
zijn moeder is? Ze hebben allemaal dezelfde 
streepjes. 
 
Een boek over dieren. 
Wiske zegt: Juf ik weet wat dat is...een 
stekelvarken. Dat heeft mijn vader ook…… 
op zijn 
 
Suske geeft antwoord op een vraag van de juf, 
maar praat een beetje onduidelijk. 
Pluk: hij praat niet op z’n gewone stem Suske 
Wiske: nee hij praat zo slap, het lijkt wel of hij 
koorts heeft. 
 
Papier voor wie wil 
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https://montessoritraining.blogspot.com/2009/03/principles-of-montessori-prepared.html

