Nieuwsbrief
10 november 2014
HERINNERING OUDERBIJDRAGE
Begin deze maand heeft u een brief ontvangen
over de ouderbijdragen. Mocht u deze nog niet
betaald hebben, wilt u de bijdrage dan alsnog zo
snel mogelijk overmaken.
Samen met school organiseert de ouderraad van
de Meander allerlei activiteiten, zoals Sint
Nicolaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes en
schoolkamp. Al deze activiteiten worden betaald
uit de ouderbijdrage. Zonder de ouderbijdrage zou
het niet mogelijk zijn deze activiteiten te
bekostigen.
De bijdrage per kind is als volgt:
Ouderbijdrage schooljaar 2014-2015
Groep 1 t/m 6 : € 52,00 per kind
Groep 7 : € 65,00 per kind
Groep 8 : € 87,50 per kind
Ik verzoek u de ouderbijdrage zsm over te maken
op bankrekening NL12 INGB 0006 1184 67 ten
name van Ouderver Openbare Basisschool De
Meander onder vermelding van de voornaam van uw
kind(eren) en het nummer van de groep(en).

TUINKLUSOCHTEND
1 november was het druk in de tuin. Ouders en
teamleden waren aanwezig om de tuin weer
winterklaar te maken. Ofschoon het wel lente leek,
want de sneeuwklokjes stonden al te bloeien!

Bijvoorbeeld:
Daan 2a, Esther 6b
Indien u vragen, aan- of opmerkingen heeft, kunt u
mij bellen of mailen.
Vriendelijk dank voor uw medewerking,
Lisette van der Eerden
Penningmeester OR Meander
Tel. 06 - 15166779
E-mail: penningmeesterormeander@gmail.com
ONTRUIMINGSOEFENING
Dinsdag na de vakantie voor het eerst weer naar
school. Kinderen druk aan het werk, ouders aan
het helpen met lezen, leerkrachten weer intensief
hun mooi vak aan het uitoefenen en dan? ALARM!!!
Gelukkig was het maar een oefening en kon
iedereen, inclusief de kinderen en leiding van
Voorschool 'De Draakjes' via open deuren naar
buiten. Het was weer een waardevolle oefening.

Met dank aan de oplettende tuinouder die deze
foto heeft gemaakt en dank aan een ieder die zich
weer heeft ingezet om de tuin te onderhouden.
KOFFIEOCHTEND ‘OPVOEDEN’
In navolging op onze eerste koffieochtend over
opvoeden, staat de tweede al weer op het
programma, namelijk aanstaande woensdag. Met
elkaar (ouders/verzorgers en een medewerker van
SOVEE) praten over omgaan met jouw kind en met
en van elkaar leren. Daar gaat deze ochtend om.
Gestart wordt om 08.30 uur bovenin de toren, in
een ruimte van Partou. De ochtend duurt ongeveer
een uur. U hoeft zich hiervoor niet van tevoren aan
te melden.

KENNISPLEIN ‘ANDERE TIJDEN’
Heeft u al in uw agenda genoteerd dat wij op
maandag 24 november een kennisplein hebben over
‘Andere Tijden’? Wij beginnen om 19.30 uur. De
avond zal om 21.00 uur eindigen.

OPEN AVOND
Voor ouders die nog een school zoeken voor hun
kind wordt op dinsdagavond 25 november een open
avond georganiseerd. Deze avond start om 19.30
uur. Wanneer u nog mensen weet die op zoek zijn
naar een school, wilt u hen dan wijzen op onze
avond? Hartelijk dank!
BROOD en SPELEN
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het
overblijven, dan doet u dit via
meander-amersfoort@broodspelen.nl of het
telefoonnummer van de overblijfcoördinator Kim
Vos 06-38826346.

FIETSKEURING
De fietskeuring voor de groepen 5 t/m 8 is
inmiddels geweest. Het is goed dat deze keuring
wordt gedaan. Ook dit jaar is weer gebleken dat
sommige fietsen in het verkeer niet altijd goed
zichtbaar zijn. Alle leerlingen hebben een brief
gekregen van fietsenmaker Joost!, gevestigd aan
de Aziëring 66. Met deze brief krijgen zij in de
maand november korting op reparatie en
fietsverlichting. Zo kan iedereen weer veilig en
zichtbaar het verkeer in.

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

