Nieuwsbrief
19 december 2014
EXTRA NIEUWSBRIEF
Zo voor het eind van het jaar nog net een extra
nieuwsbrief om de laatste nieuwtjes en
terugblikken door te geven. Veel leesplezier en
straks een mooie vakantie!
DECEMBER: GESLAAGD!
Wat sluiten wij vandaag weer een prachtige maand
af. Vol verwachting klopte op 5 december ons hart.
Zou de Sint nu wel of niet komen en wat deed de
lunchkeet voor onze school, zo plotseling? Gelukkig
bleek het geen sta-in-de-weg. Sint had deze keet
geregeld om ervoor te zorgen dat hij niet te laat
zou komen. De dag is in de groepen in een perfecte
sfeer doorgebracht.
En dan hadden wij deze week ons kerstfeest.
Eerst woensdag het kerstdiner. Wat zag iedereen
er weer prachtig uit en wat was er weer veel
lekkers gemaakt! Gisteren is de jaarlijkse
kerstviering geweest. Optredens van alle groepen
brachten weer veel sfeer in het gebouw. Voor het
eerst deden ook de peuters van Voorschool De
Draakjes mee aan onze viering. Een mooi moment
om samen te beleven dus.
Deze maand zouden wij nooit op deze manier
hebben kunnen vieren op de manier zoals wij dat
doen, zonder de medewerking van vele ouders. Op
het moment dat de nieuwsbrief geschreven wordt,
zijn weer ouders actief. Nu om alle
kerstversieringen op te ruimen. Het hoort er
allemaal bij. Ik wil graag namens het hele team
iedereen bedanken die zich tijdens deze
decembermaand, maar ook op andere momenten,
inzet voor de school. Onze school is echt een plek
voor iedereen!

NAMENS DE OUDERRAAD
Allereerst willen we iedereen die alle
decemberactiviteiten mogelijk hebben gemaakt
bedanken voor hun hulp. Het was echt een
feestmaand! Bedankt! Ook het nieuwe jaar willen
we weer feestelijk beginnen. Na het spetterende
vuurwerk op het plein willen we alle ouders en
verwanten uitnodigen om in de klas met elkaar te
proosten op het nieuwe jaar. Elkaar even kort
ontmoeten waarna de juffen en meesters graag om
uiterlijk 9.00 uur weer hun eigen programma willen
starten. Proost! Gezellige dagen, een goed
nieuwjaar en tot volgend jaar,
De Ouderraad.

THEMA-AVOND PBIS
Zoals u weet zijn wij op school bezig met Positive
Behaviour Intervention and Support. U ziet dit
onder andere terug in de pictogrammen over de
gedragsverwachtingen en de woorden ‘Veilig’ en
‘Verantwoordelijk’ boven de voordeuren.
Graag nodigen wij u hierbij uit voor een themaavond over dit onderwerp. Er wordt inhoudelijk
ingegaan op dat wat PBIS is en met elkaar gaat u
in gesprek wat u hier thuis mee zou kunnen doen.
De avond zal plaatsvinden op dinsdag 27 januari
vanaf 19.30 uur. Noteert u deze datum ook in uw
agenda? U bent van harte welkom.

KERSTVOETBALTOERNOOI
Maandag 22 december is er weer het jaarlijkse
zaalvoetbaltoernooi voor basisscholen.
Er doen dit jaar 6 teams van De Meander mee.
Wie speelt waar?
Groep 8 jongens, vanaf 13.00 uur, Sporthal Juliana
van Stolberg.
Groep 7 jongens, vanaf 13.00 uur, Sporthal Juliana
van Stolberg.
Groep 8 meisjes, vanaf 08.15 uur, Sporthal
Schuilenburg.
Groep 6 jongens, vanaf 13.00 uur, Sporthal
Nieuwland.
Groep 5 jongens, vanaf 08.15 uur, Sporthal
Nieuwland.
Groep 5 meisjes, vanaf 08.15 uur, Sporthal
Rustenburg. U bent van harte welkom om aan te
moedigen!
Wij wensen alle teams veel speelplezier en succes!

VEILIG OP WEG
Er is geconstateerd dat in deze donkere tijd er
nogal wat fietsers zijn die zonder verlichting aan
op weg zijn naar hun bestemming. Voor de
veiligheid van een ieder is het van groot belang dit
wel voor elkaar te hebben. Wilt u uw kind(eren) er
ook op wijzen veilig op weg te gaan?
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.

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2015.
TOT MAANDAG 5 JANUARI!

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

