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CIRCUS!!
CIRCUS DINSDAG 13 OKTOBER!
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen
lezen viert de school dit jaar haar 25-jarig
bestaan. Daarnaast viert Stichting Meerkring ook
haar 20-jarig bestaan. Deze mooie verjaardagen
worden gevierd met een circus op dinsdag 13
oktober. De circus dag wordt verzorgd door circus
Tadaa en belooft een onvergetelijke dag te
worden.
Deze dag kan echter alleen doorgaan indien er
voldoende hulpouders zijn. Inmiddels hebben al
een flink aantal ouders zich aangemeld, maar we
hebben er nog niet voldoende. Dus lijkt het u leuk
om deze dag mee te beleven, meldt u zich dan
alsnog aan via de mail ( ouderraad@obsdemeander.nl ) of op de achterzijde van het
circusbord in de hal. Natuurlijk zijn opa's. oma's
of andere familieleden van harte welkom als hulp.
Uw hulp is nodig vanaf ongeveer 9.30 uur. Op
maandag 12 oktober is er van 20.00-22.00 uur een
info avond waarbij u op een bijzonder manier
instructies krijgt voor de volgende dag.
Op 13 oktober lunchen alle kinderen op school. Ze
moeten wel zelf hun lunch meenemen.
's Middags van 14.00-15.00 uur zullen alle kinderen
een circusvoorstelling geven en bent u van harte
welkom om de kunsten, welke de kinderen in de
loop van de dag geleerd hebben, te aanschouwen.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u deze mailen
naar de ouderraad of stellen aan Joop, Monique
(OR, moeder Milou 1/2a en Lotte 5) of Lisette
(OR, moeder Madelief 1/2b en Janneke 4).
Om alvast in de stemming te komen voor het circus
van 13 oktober klikt u op de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=gqUB4XC9aZc
De collega’s en leerlingen van de Van
Voorthuysenschool laten zien hoeveel plezier deze
dag oplevert.

In de hal is het thema al zichtbaar. Dank aan de
versierouders voor hun creativiteit en inzet!
INZAMELINGSACTIE SPEELGOEDBANK
In de week van het circus houden wij een
inzamelingsactie voor de Speelgoedbank. U kunt
bruikbaar speelgoed dan in de hal inleveren. Zo
genieten ook anderen van de verjaardagen van
Stichting Meerkring en onze school.
Kijkt u thuis alvast naar speelgoed dat u wilt
doneren?

AANVULLINGEN JAARKALENDER
In de jaarkalender die u is toegezonden was nog
niet het schoolreisje voor groep 3 en 4 opgenomen.
Dit is nu gepland en gaat plaatsvinden op 23 juni
2016.
Verder is er een vraag gesteld over 17 juli. Dit is
een studiedag voor de hele school. Op de laatste
dag van het schooljaar, 8 juli 2016 zijn de groepen
1-4 in de ochtend vrij, de groepen 5-8 zijn ’s
middags vrij.
OFFERFEEST
Deze week vieren de moslims hun offerfeest. Het
Offerfeest, ook wel het Slachtfeest of het grote
feest genoemd, wordt gevierd vanaf de 10e dag
van de 12e maand van de islamitische kalender. Op
de eerste dag van dit feest wordt een schaap of
een ander dier geslacht door elke moslim die zich
dit kan veroorloven, ter ere van de profeet
Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren in

opdracht van Allah. Een gedeelte van het vlees van
het geslachte dier wordt aan de armen gegeven.
Tegenwoordig wordt soms afgezien van het
slachten van een dier, maar wordt een geldbedrag
overgemaakt voor de armen. De moskee wordt
bezocht en mensen dragen nette en vaak nieuwe
kleding. Wij wensen een ieder die dit feest viert
hele mooie dagen toe.
VAN DE DRAAKJES
De Draakjes is maandag 24 augustus ook weer
gestart. Nu in een ander lokaal met een nieuwe
kinderen erbij. De kinderen waren snel gewend aan
deze verandering. We hebben de eerste twee
weken eerst de ruimte verkend.
Maandag 7 september zijn we begonnen met een
nieuw thema; Hatsjoe! Tijdens dit thema is Puk
ziek en gaan we hem goed verzorgen. We helpen
hem met uitkleden, we geven hem gezonde snacks,
we helpen hem met zijn neus te snuiten enz. We
sluiten dit thema af met een leuke activiteit
samen met de ouders.

ouder(s)/verzorger(s) die dit voor ons gedaan
hebben.
TV GEZOCHT
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In groep 1/2B hebben wij een prachtige antieke
televisie staan.
Alleen vinden wij het wat groot voor de muur. Wij
zijn op zoek naar een meer platte televisie met
een redelijk scherm.
Heeft iemand toevallig net een nieuwe televisie
aangeschaft en heeft nu een dergelijke televisie
over?
Wij zouden hem graag gebruiken.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
1/2B
OPEN OCHTEND

Woensdag 30 september is weer een open ochtend
voor ouder(s)/verzorger(s) die op zoek zijn naar
een goede basisschool voor hun kind(eren). Mocht
u iemand weten die nog op zoek is, geeft u deze
open ochtend dan even door? De eerste
rondleiding start om 09.00 uur, de tweede om
10.15 uur. Men hoeft zich niet aan te melden.

VAN DE OUDERRAAD
Morgen wordt aan alle leerlingen de ouderhulplijst
uitgedeeld. Graag zien wij deze lijst zo snel
mogelijk weer retour. Uw participatie stellen wij
zeer op prijs. Wij hebben de ouderhulplijst ook
alvast onderaan deze nieuwsbrief toegevoegd.
HAAG GEKNIPT
U heeft vast al gezien dat vorige week woensdag
onze haag is geknipt. Onze dank gaat uit naar

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
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Ouderhulp tweede helft 2015
Hieronder treft u een overzicht aan van de activiteiten in de tweede helft van 2015 waarbij de hulp van ouders nodig is. Begin
volgend jaar krijgt u een overzicht van de activiteiten in de eerste helft van 2016, waarbij eveneens hulp van de ouders nodig
is. Het doorgaan van de activiteiten is afhankelijk van de inzet van u als ouder/verzorger. Om deze reden zijn wij
genoodzaakt, om bij te weinig aanmeldingen de activiteit niet door te laten gaan. Wij hopen echter dat dit niet nodig is.
Hoe gaat het in zijn werk? Na aanmelding wordt contact met u gezocht voor uitgebreidere toelichting op de activiteit. U kunt
zich opgeven voor meerdere activiteiten, plaatsing gebeurt dan vooraf in overleg. In de meeste gevallen is het geen probleem
om (jongere) kinderen mee te nemen tijdens de uitvoering van de activiteit.
Vul uw naam in, kruis aan waar u mee wilt helpen en lever het formulier in bij de leerkracht van uw kind. Graag inleveren
voor 5 oktober 2015.
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met: ouderraad@obs-demeander.nl

Naam......................................................................................Telefoon……………………………
Ouder/verzorger van………………………………………………….Groep(en)…………………………
Email……………………………………………………………………….Mobielnummer……………........

o

Hulpouders
Schooltuin:
□ onkruid wieden schooltuin
We zijn op zoek naar ouders die, onder schooltijd, samen
met de kinderen de tuin willen onderhouden.
Hiervoor is geen specifieke kennis vereist.

Verkeerscommissie
□ De verkeerscommissie zoekt een extra lid (permanent).
De tijdsbesteding is ca. 1 uur per maand. We houden ons
bezig met diverse projecten om de verkeersveiligheid
rondom/op weg naar school te vergroten. Voorbeelden:
fietscontrole (oktober), verkeersweek (mei), groene
voetstappen.
We zijn op zoek naar mensen die op de achtergrond
kunnen organiseren als naar mensen die tijd hebben om
tijdens activiteiten op school aanwezig te zijn.

Halversiering
□ Hulpouders gezocht voor de halversiering.
Vind je het leuk dat jouw bijdrage op school wordt gezien
door alle kinderen, leerkrachten en vele ouders? En vind
je het ook belangrijk dat de school er gezellig uit ziet,
want dat is toch de plek waar jouw kind elke dag is. Geef
je dan NU op!! En help samen met ons (veelal) tijdens
schooltijden de school te versieren. En je hoeft echt geen
creabea te zijn!

O.R. lid
□ Wie wil de Ouderraad komen versterken?
De OR organiseert of ondersteunt vooral de
(sport)evenementen, activiteiten en feesten op school.
Denk aan de Sinterklaas, Kerst, Sponsorloop,
Avondvierdaagse, het Zomerfeest etc. Als lid van de OR
bepaal je zelf wat je doet en hoeveel tijd je waaraan
besteedt. We vergaderen ongeveer 1 keer per maand.
Als OR lid pak je meestal de coördinatie over één of twee
onderdelen en we streven ernaar dat we op iedere
activiteit twee OR leden hebben die er bij worden
betrokken.
Dus vind jij het leuk om te organiseren en dingen te
regelen? En wil je zo er aan bijdragen dat de extra
activiteiten ook in de toekomst kunnen doorgaan? Maak
jij van de school van jouw kind(eren) een leukere plek
om te leren en spelen? Dan ben je van harte welkom in
de OR!

Handdoeken wassen
□ Een paar keer per jaar, a=ankelijk van de hoeveelheid
aanmeldingen, een hele week de wasmand legen,
wassen, vouwen en de schone was in de kastjes leggen.
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Feesten
Sinterklaasfeest 4 december 2015
Met de Sint straks in het land is iedereen
toch weer een beetje kind.
Omdat ook dit jaar de Sint en zijn pieten
wel hulp kunnen gebruiken zijn wij op zoek
naar hulp op onderstaande dagen.
En wie weet lig er wel een echt diploma voor
u in het verschiet :)
Versieren van school en inpakken cadeaus
Voor groep 1 t/m 4 op
□ maandag 16 nov. van 19.15 – 22.00 uur
□ opruimen van de sinterklaasspullen op
vrijdag 4 december van 13.00 – 15.00 uur

Kerstfeest 16 december 2015
□ Versieren van de hal op maandag 7 december van
19.00 – 22.00 uur
□ Spelen van de Kerstman, Cjdens het kerstdiner
op 16 december
□ Voorbereiden, opbouwen en uitdelen van het
ouderkerstbuffet op 16 december van
16.00 – 20.00 uur
□ Opruimen van de kerstspullen op vrijdag 18 december
van 8.30 – 11.30 uur
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