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BESTE WENSEN
Wanneer u ons al volgt op facebook, dan weet u
het al. Wij willen u graag voor dit nieuwe jaar heel
veel gezondheid toewensen. Met veel gezondheid
moet het toch weer een mooi jaar worden!

enthousiasme was groot! Met een lach en een traan
en een eigen strijdkreet, deze meiden vormen een
leuk team en werken echt samen. Mooi om te zien!
Van de meisjes en jongens van groep 8 werd het
volgende verslag naar ons gestuurd:
Zowel de jongens als de meisjes zijn tweede
geworden bij het zaalvoetbaltoernooi.
De twee finalisten speelden zowel in de poule als in
de finale met 1-1 tegen elkaar gelijk.
Finale verloren d.m.v. strafschoppen serie.
Verder was er nog een tweede prijs voor de
jongens van groep 6.
Een mooi resultaat allemaal!

Vanochtend zijn wij dan ook weer traditioneel
gestart. Nadat de oudste leerlingen hun maatje
hadden opgezocht kon het vuurwerk worden
afgestoken, elkaar de beste wensen gewenst en
nog kort met elkaar in gesprek. Daarna wachtte
voor een ieder nog een toost op het nieuwe jaar
namens de ouderraad.
OPBRENGST ‘SERIOUS REQUEST’
Tijdens het kerstdiner heeft een ieder de
mogelijkheid gehad om een donatie te geven t.b.v.
de actie “Safe Our Girls” van 3FM Serious
Request. De opbrengst van deze actie is € 97,90.
Het bedrag is uit naam van OBS De Meander door
de moeder van Quinten uit groep 5 overgemaakt.
Zij wil graag iedereen bedanken die een donatie
heeft gegeven.
VOETBALLERS SUCCESVOL
De deelnemende teams van onze school zijn zeer
succesvol geweest bij het
kerstzaalvoetbaltoernooi. Zo is door de jongens
van groep 5 een eerste prijs gehaald en de
deelname van de meisjes van groep 5
leverde het volgende verslag op:
Het debuut van de meiden uit groep
vijf in het zaalvoetbal was erg
geslaagd!
Vier goede goals gescoord en de
nodige gestopt. Net naast de beker
gegrepen, werden ze vierde. Maar het

OPROEP: HAL VERSIEREN
Wij zijn opzoek naar (tenminste) 2 ouders die mee
willen helpen met het versieren van de hal.
1x in de 4-6 weken wordt de hal versierd in een
thema bijv. winter. Daar maken wij van 'koek &
Jopie'. Ben je creatief en heb je tijd om te helpen
dan horen wij het graag. De dag van versieren gaat
in onderling overleg en kan per keer anders zijn.
Aanmelden kan d.m.v. een berichtje naar Monique :
fleurmaartje@hotmail.com
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

