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INTERACTIEF VOORLEZEN
Op donderdag 20 maart is er een informatieve
avond rond interactief voorlezen. In de
kleutergroepen zijn we hier al enige tijd mee bezig
met hulp van ouders. Zowel ouders, kinderen als
juffen zijn hierover erg
enthousiast.
Kinderen die vaak worden
voorgelezen krijgen een
grotere woordenschat en
kunnen steeds beter hun
gedachten onder woorden
brengen. Dit geldt niet
alleen voor kinderen die zelf niet kunnen lezen, ook
kinderen die dit wel kunnen vinden het fijn om nog
te worden voorgelezen.
Interactief voorlezen is meer dan alleen
voorlezen. Het is niet moeilijk, maar het is wel
belangrijk om te weten hoe je dit dan moet doen.
Daarom willen we u allemaal de gelegenheid geven
om hier meer over te horen. Op donderdag 20
maart a.s. om 19.30 bent u hiervoor van harte
uitgenodigd.
VAN DE LUIZENCOMMISSIE
Terugkoppeling Landelijke Luizendag 5 maart 2014
Woensdag 5 maart was het zover, de Landelijke
Luizendag 2014. De ochtend begon gezellig met
het liedje “Kriebel Krabbel” van Kinderen voor
Kinderen op het schoolplein.
Vervolgens zijn in de loop van de
ochtend alle kinderen
gecontroleerd op neten en
hoofdluis. Af en toe hebben we aan
de kinderen gevraagd of de papa’s
en mama’s de dagen daarvoor ook
nog even een goede controle
hadden gedaan met een luizen/netenkam. Helaas
was het antwoord iets te vaak dat dit niet was
gedaan.
Maar….. wel goed nieuws! Er is geen één kind
gevonden met hoofdluis!
Dus alvast een reminder voor alle ouders….. graag
begin mei uw kind weer controleren want na de

meivakantie zal er op school weer een controle
plaatsvinden.
Groet, Daniëlle van der Steen
Centrale Luizencommissie

SECRETARIS OUDERRAAD GEZOCHT
De afgelopen 3 jaar heb ik met veel plezier in de
Ouderraad gezeten. Naast het helpen organiseren
van de sportdag en het paasfeest was ik ook
secretaris. Dat houdt in dat ik alle vergaderingen
notuleerde en de actielijst die uit de vergadering
voortkwam bewaakte.
Na de zomervakantie wil ik graag het stokje
overdragen aan een andere ouder. Het is
ontzettend leuk om een tijdje te doen. Je bent
nauw betrokken bij de school en kunt het team
ondersteunen bij de feestelijke activiteiten die zij
voor onze kinderen regelen. Wil jij mij opvolgen?
Of wil je er eerst meer over weten? Dan kun je
mij mailen of bellen. Je kunt ook bij de andere
ouderraadleden terecht of bij Sabine (adjunct).
Vriendelijke groet,
Inge Bal ingeejbal@hotmail.com 0616770820

OPROEP HULP ZOMERFEEST
Wie helpt mee met het organiseren van het
Zomerfeest op 9 juli 2014?
Al jaren organiseert de Ouderraad met veel
plezier het Zomerfeest. De kinderen en hun
ouders vinden het feest als afsluiting van het
schooljaar fantastisch. We krijgen elk jaar weer
veel lof toegezwaaid.
Wij doen het als Ouderraad niet alleen. Elk jaar
helpt een aantal ouders met de organisatie. Ook
dit jaar hebben wij jullie hulp nodig.

Er hebben zich al 2 ouders aangemeld om te
helpen. Maar, we hebben meer handen nodig. We
zijn nu met te weinig ouders om er net zo’n feest
van te maken als vorig jaar. Het liefst zouden wij
nog 4 ouders erbij hebben. Wie heeft zin om te
helpen?
Meld je alsjeblieft.
Als zich niet meer ouders melden, dan zal het een
kleinschaliger feest moeten worden. Misschien
zelfs een feest alleen voor de kinderen.
Geef je dus snel op!!
Voor info en aanmeldingen, mail naar
mjmmoernhout@casema.nl
SCHOOLREIS EN KAMP
Binnenkort gaan de
kleuters op schoolreis.
Zij gaan er op donderdag
27 maart een hele leuke
dag van maken bij Kids
City.

De kinderen van groep 8 vertrekken op woensdag
26 maart op de fiets richting Austerlitz. Daar
hebben zij hun groep 8 kamp. Zij komen op vrijdag
de 28ste weer terug.
Heel veel plezier allemaal!!!
VAN NOKIK
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het
overblijven, dan doet u dit via
ikblijfover@gmail.com of het telefoonnummer van
de overblijfcoördinator Kim 06-38826346.

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

