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Nummer 1 januari 2022 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

     1  

Diemi 

Evelina  

jarig 

Nieuwjaarsdag 

2 

3 

Lynn jarig 

4 

Jesse B.   

jarig 

5  

Sander  

Gidena 

jarig 

6 7  

Einde 

kerstvakantie 

8 9 

10 

 

11 

Haval  

Alisha jarig 

12 13 

Sumayya 

jarig 

14  

Juf Hillie jarig 

 

15 16 

Joeri  

jarig 

17 

Aysha 

Juf Jannette 

jarig 

18  

 

19 

 

20 

Ali  jarig 

 

21 

 

22 

 

23 

Brandon 

Milan jarig 

24 

 

25 

Jan Harm  

jarig 

26 

Voorleesontbijt 

SO 

Rafaël 

jarig  

27 

 

28 29  

 

30  

Hajar 

jarig 

31 

Laurens 

jarig 

      

 

Sinterklaasactie 

 

Bakker Schutrups heeft het maar weer wat druk gehad. Maar liefst 52 pakken pepernoten, 

150 amandelstaven, 166 stuks gevulde speculaas, 49 speculaastaartjes, 134 pakken 

speculaasbrokken en 70 pakken chocolade kruidnoten is er door hem geleverd. De actie 

had een netto opbrengst van € 968,32. 

We gaan u niet vragen of het lekkers al allemaal achter de kiezen is verdwenen. Wel hopen 

we dat u ervan heeft genoten. Wederom een dank aan alle verkopers en kopers.  
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 ‘Soep op de Stoep’ 

 

Bruine bonensoep!  

Maar liefst 55 liter bruine bonen soep is er gekookt door 

leerlingen van het VSO voor de oudere buurtbewoners 

rondom de Meidoornschool. Ook dit jaar wilden we 

hen graag een  onder de riem steken vanwege de 

huidige pandemie. De huidige maatschappelijke 

omstandigheden vallen niet mee als je op leeftijd bent 

en je daardoor beperkt bent in je bewegingsvrijheid. 

Extra moeilijk is het voor hen die met Kerst niet op 

bezoek kunnen of bezoek mogen ontvangen terwijl de 

decembermaand ‘the most wonderful time of the 

year’ hoort te zijn .  Eenzaamheid kan het lot zijn dat 

hen treft. De bruine bonensoep werd met veel plezier 

door de leerlingen uitgedeeld en werd gelukkig met 

nog veel meer plezier en enthousiasme ontvangen en 

gegeten. Buurtbewoners reageerden verrast. Ze lieten 

zich de soep goed smaken!  

 

 

Kerstviering 

 

In de nieuwsbrief van december stond vermeld dat de kerstviering in de voorlaatste week 

voor de kerstvakantie gevierd zou worden, dit bleek een foutje te zijn. De kerstviering wordt 

altijd in de laatste week voor de kerstvakantie gevierd. Dit betekende dat donderdag 23 

december kerst in school gevierd zou gaan worden. Helaas hoorden we tijdens de laatste 

twee persconferenties dat alle scholen in Nederland tóch weer dicht moesten. Net als vorig 

jaar kregen we te maken met een lockdown. Het snelle ‘schakelen’ van de kerstcommissie 

leverde een prachtige kerstfilm met in de hoofdrol alle Meidoornschool groepen. Inmiddels 

heeft u deze film in de PARRO app ontvangen en kunnen bekijken. We hopen dat u ervan 

heeft genoten. 
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De Vreedzame School                                     

 

In de nieuwsbrief van december heeft u kunnen lezen dat na de kerstvakantie blok 3 van 

start gaat met als thema ‘we zijn aardig voor elkaar’. Na de kerstvakantie zullen de leerlingen 

in het VSO de uitvoering van de  ‘klas overstijgende’ werkzaamheden oppakken.  

Dit is een onderdeel van de Vreedzame School met als doel de  leerlingen verantwoordelijk 

te maken voor de taak die hij of zij moet vervullen. Voorafgaand aan de uitvoering van de 

werkzaamheden, kan iedere leerling solliciteren naar een bepaalde taak.  

 

De leerkracht van de groep zorgt ervoor dat de leerlingen geïnformeerd worden over welke 

taken er te doen zijn in school. Dit kan zijn: ramen wassen, rondleidingen geven in school, 

blad blazen, de telefoon aannemen,  oud papier bij de weg zetten enz. Vervolgens volgt de 

sollicitatie van de leerling en de daarop volgende sollicitatiegesprekken met de 

sollicitatiecommissie vanuit de Vreedzame School. Deze commissie bestaat dit jaar uit 

meester Siemon en juf Paulien. De ervaring  heeft ons geleerd, dat als we leerlingen 

verantwoordelijk maken voor een taak, zij deze met trots ten uitvoer brengen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiedag 

 

De studiedag die voor maandag 10 januari 2022 ingepland staat komt te vervallen. De reden 

hiervan is dat, mocht de lockdown worden opgeheven,  we als team niet in volledigheid bij 

elkaar kunnen zitten vanwege de geldende 1.5 meter -maatregel. De studiedag via Teams 

of Zoom is voor het thema dat we behandelen niet effectief en verliest daardoor zijn kracht.  

 

Voorleesontbijt (onder voorbehoud) 

 

Het voorleesontbijt in het SO is op woensdag 26 januari 2022. Uw zoon/dochter hoeft die dag 

thuis niet te ontbijten maar kan al luisterend naar een mooi verhaal genieten van een heerlijk 

ontbijtje in school. Wie de voorlezers dit jaar zijn is nog even een verrassing! We hopen 

vanzelfsprekend dat de schooldeuren tegen die tijd weer open staan. 
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Foute kersttruien actie 

 

Woensdag 13 december was het foute kersttruiendag.  

Op alle 14 scholen van Scholengroep Perspectief werd door het dragen van een foute kersttrui 

aandacht gevraagd en geld ingezameld voor de Stichting Voedselbank Zuidoost Groningen.  

Het ingezamelde geld van de Meidoornschool was rond de € 300,00. De totale opbrengst van alle 

14 scholen bijna € 5000,00! 

Een prachtig bedrag dat bekend werd gemaakt tijdens de Moonlight Music Quiz. 

 

 
Zelftesten 

 

Het is iedere keer een verrassing wanneer de dozen met zelftesten worden uitgepakt. De ene keer 

zit het verpakt in een doosje van het merk ‘Siemens’, beter bekend van de wasmachines en 

combimagnetrons en de andere keer zit het verpakt in plastic. Je denkt dan al gauw aan een 

levering afkomstig van Ali Express. De afzender is echter steeds het Ministerie van Onderwijs en 

Wetenschappen. Bij de laatste levering was extra informatie die we graag even met u willen delen. 
 

Geachte schoolleider, corona-coördinator,  

 

Er is een levering zelftesten naar u onderweg. 

De zelftesten die u ontvangt zijn van het type Acon Flow Flex. Mogelijk zijn de 

testwattenstaafjes niet op de juiste manier verpakt. Knip de verpakking open aan de kant 

van het stokje, en pak de wattenstaaf vast aan het stokje (nooit aan het watje). Verkeerd 

uitpakken kan het testresultaat beïnvloeden. 

 

Ik hoop u vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Daarnaast hebben we een partij zelftesten ontvangen die ‘over datum’ zijn. Hiervan heeft 

men laten weten dat deze testen nog goed bruikbaar zijn.  

Het is maar even dat u over beide bent geïnformeerd. 
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                                                            Op naar 2022 

 
We wensen 

genoeg stilte om op te kijken 

naar de sterren. 

Genoeg eenvoud 

om ontzag te tonen voor het kleine. 

Genoeg vertrouwen 

om het goede 

zijn weg te laten vinden. 

Genoeg verwondering 

om het ondenkbare 

te zien gebeuren. 

De kerstboom is versierd 

Oud en nieuw wordt gevierd 

Veel geluk en liefde voor komend jaar 

Wensen we jullie met elkaar 

We wensen 

niets wat je in de winkel kunt kopen, 

maar alles wat je stilletjes mag hopen. 

We kunnen de toekomst niet voorspellen 

maar willen toch vertellen 

dat als wij het mogen wensen 

kwam er enkel vreugde en voorspoed voor alle mensen 

We wensen jullie heel veel twinkeltjes 

in ogen en in hart 

met Kerstmis en het nieuwe jaar 

dat bijna start. 

Liefs, Team Meidoornschool 💖 

 

 

Bijbel vertel rooster 

 

10 januari: De storm op het meer 

17 januari: Een bijzondere picknick 

24 januari: Martha en Maria 

31 januari: Een wijs man bouwde zijn huis 


