Nieuwsbrief
15 juni 2015
AVOND4DAAGSE
Vorige week heeft onze school met ongeveer 90
kinderen meegelopen met de Avond4Daagse van
Hoogland. Dank aan de ouders die zich dagelijks
sportief hebben opgesteld en één dag of meerdere
dagen meegelopen hebben. Het was een gezellig en
sportief geheel. Wij mogen trots zijn op onze
kinderen en hoe ze gelopen hebben. Voor het eerst
liep ook groep 4 mee, en dat beviel ze goed.
Gelukkig is iedereen vrijdag goed thuis gekomen,
toen we toch nog verrast werden door het eerste
stukje van de regen en onweer (al had de
organisatie er alles aangedaan om dit te
ontwijken/ontlopen).
Willen de kinderen en de ouders die de laatste dag
mee liepen de (ongewassen) Meander T-shirts
deze week inleveren bij juf of meester inleveren,
zodat ze weer voor de komende schoolreisjes
gebruikt kunnen worden.
Colette, Wilma, Priscilla, Ellen, Sander en Michel

RAMADAN
Deze week start de Ramadan. Van donderdag 18
juni t/m vrijdag 17 juli 2015 is deze vastenmaand
van de moslims. Moslims gedenken dat in deze
maand de profeet Mohammed de eerste van de
openbaringen ontving die samen de koran vormden.
De maand Ramadan begint als twee orthodoxe
moslims de nieuwe maansikkel aan de hemel zien
staan. Vanaf dat moment mogen volwassen moslims
de gehele maand, tussen zonsopgang en
zonsondergang, niet eten, drinken, roken of
seksuele omgang hebben. Als het donker is, na het
breken van de vasten (de iftaar), is het feest.

SCHOOLREISJES
Volgende week gaan de groepen 5-6 en 3-4 op
schoolreisje. Voor groep 5-6 staat het
schoolreisje gepland op dinsdag 23 juni en zij gaan
naar het Archeon. Groep 3-4 stapt op donderdag
25 juni in de bus richting de Koningin Julianatoren.
Veel plezier allemaal!
ZOMERFEEST
Beste ouders/verzorgers,
Op woensdag 1 juli 2015 is iedereen vanaf 17.30
uur welkom bij het zomerfeest met als thema: Ik
hou van Holland. Een feest voor alle kinderen (en
ouders) van OBS De Meander. Een avond met
Hollandse hits, Hollandse hapjes, etc.
Voor ieder aanwezig kind graag een entreebewijs
van € 1,- aanschaffen, ouders mogen dan gratis
mee. Entreebewijzen zullen op het schoolplein
verkocht worden op:
* Woensdag 17 juni om 08.15u en 11.45u;
* Donderdag 18 juni om 08.15u en 15.00u;
* Vrijdag 19 juni om 08.15u en 11.45u.
Graag gepast betalen (€ 1,- per kind).
Net als vorig jaar vragen wij iedereen om een
lekker gerecht voor 2-3 personen mee te nemen.
We maken dan een Hollands buffet (een buffet
met gerechten met Hollandse ingrediënten), waar
we allemaal van kunnen genieten. Er zal ook een
plek zijn waar gepicknickt kan worden, dus neem
gerust je kleedje mee.

Wie kan ons een partytent lenen? Verder zoeken
wij dringend vrijwilligers om te helpen bij de
spelletjes, zoals blikgooien, touwtrekken (het is
maar een uurtje)! Stuur ons een mail
(demeander.zomerfeest@gmail.com) of spreek ons
aan.
Laten we er met zijn allen een geweldige avond van
maken! Vragen? Spreek ons gerust aan!
Zomerfeest organisatieteam:
* Rinke (lid ouderraad en vader van Jelka 2)
* Monique (lid ouderraad en moeder van Lotte 4 &
Milou 2)
* Sandra (moeder van Glenn 6)
* Sylvia (moeder van Cayley 6)
* Corien (moeder van Nina 3)
RE-STYLING
In de zomervakantie staat een grote re-styling van
het gebouw te wachten. De hele vloer gaat
vernieuwd worden, de wanden worden geschilderd
en in de laatste week wordt het nieuwe
leerlingmeubilair geleverd. Voor de zomervakantie
moeten wij de muren leeghalen, inhouden van
kasten inpakken, etc. Mocht u in de gelegenheid
zijn om een handje te helpen, loopt u dan gerust
naar een van de teamleden toe om te vragen
wanneer er hulp nodig is. Bedankt alvast!

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

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

