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PLEIN ‘OPEN’
Wanneer u de kinderen komt halen, dan kan het
zijn dat er nog groepen buiten spelen. Veelal zijn
dit de kleutergroepen. Soms ook ‘De Draakjes’.
Deze laatste groep wordt door de ouders op het
plein opgehaald. Om overzicht te houden vragen
wij de andere ouder(s)/verzorger(s) om buiten het
hek te wachten tot de andere groepen naar buiten
komen om naar huis te gaan. Zo houden wij het
voor iedereen veilig.
SCHOOLPUNTEN SPAREN
U kunt nog steeds schoolpunten sparen wanneer u
bij de bekende supermarkt voor € 10,00 aan
boodschappen besteedt. Mocht u niet in staat zijn
om uw punten via de computer toe te kennen aan
onze school, dan is het mogelijk om deze in de
daarvoor bestemde bus in de hal te deponeren.
Wij zijn heel erg dankbaar voor elk ingeleverde
punt!

LEVERING SCHOOLFRUIT
Zoals u heeft gehoord zijn wij vorige week gestart
met schoolfruit. Vorige week bestond dit uit
peren, appels en tomaten. Een lekker en gezond
tussendoortje dus.
De leverancier heeft ons laten weten dat de
exacte leverdag nog niet precies bekend is. Dit zal
later bekend worden. Zorgt u ervoor dat uw
zoon/dochter iedere dag iets bij zich heeft om
voor het speelkwartier te eten?
OUDERBIJDRAGE
Herinnering Ouderbijdrage
Heeft u de ouderbijdrage van uw kind al
overgemaakt? Mocht nu deze nog niet hebben
overgemaakt, wilt u dit dan alsnog zo snel mogelijk
doen?

Ouderbijdrage 2015-2016
Groep 1 t/m 6 : € 53,50 per kind
Groep 7
:
€ 66,50 per kind
Groep 8
:
€ 89,00 per kind
Ik verzoek u de ouderbijdrage 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).
Bijvoorbeeld: Daan 2a, Esther 6b
Mocht u vragen/opmerkingen hebben, kunt u mij
(Lisette van der Eerden) altijd mailen
penningmeesterormeander@gmail.com
Alvast bedankt!
HULPOUDERS KERST
Hulpouders gezocht voor de kerst
De OR is nog op zoek naar ouders die willen helpen
in de kerstperiode.
Voor maandag 7 december zoeken we nog mensen
die willen helpen de school te versieren. De avond
begint om 19.00 uur, maar als u later bent is dat
geen probleem.
Voor woensdag 16 december zoeken we ouders die
omstreek 16.00 uur willen helpen met de
kerstborrel voor de ouders klaar te zetten.
Tevens zoeken we ouders die vrijdagochtend 18
december vanaf 8.30 uur willen helpen met het
opruimen van de kerstversiering.
Wilt u helpen, mail dan naar ouderraad@obsdemeander.nl
Groeten van de kerstcommissie van de ouderraad

GVO
Beste ouders,
In deze donkerste weken van het jaar gaan de
lessen godsdienstig vormings onderwijs (GVO) over
licht.
Licht is nodig om te zien, licht helpt je om de weg
te vinden. Naar licht kun je uitzien en verlangen.
Wanneer het eerder donker wordt, maken we
sfeer en geborgenheid met licht. We steken vaker
een kaarsje aan en mensen versieren hun huizen
met lichtslingers. Een mooi lichteffect in een
donkere straat. Bij de kerstversiering gaat het
niet alleen om het effect. De christelijke advent
begint met één enkel lichtje. Daarmee laten we
zien dat we uitkijken naar licht, dat we er een
klein voorschot op nemen. Dat we geloven dat het
weer licht zal worden.
Religieuze mensen gaan een stapje verder. Zij
vieren lichtfeesten waarmee ze tot uitdrukking
brengen dat het licht een Godsgeschenk is. Het
christendom kent in deze periode van het jaar een
aantal lichtfeesten: Allerheiligen en Allerzielen,
Sint Maarten, Advent, Sint Lucia en kerstfeest.
Maar ook de andere godsdiensten hebben in deze
periode van het jaar hun lichtfeesten. Denk aan
Chanoeka, Divali en Loy Kratong. Een paar van deze
feesten komen in de lessen aan bod. We gaan
daarbij in op de mystieke werking van het licht.
Bijvoorbeeld bij het boeddhistische Loy Kratong
feest stuur je een goede wens vergezeld van een
lichtje de wereld in, nadat je eerst stil hebt
gestaan bij wat er donker is in het leven.
In veel kerken wordt met licht gespeeld. Glas-inloodramen filteren het licht met Bijbelse
afbeeldingen en verhalen. Zo wordt de gelovige
herinnerd aan het Goddelijk licht. In diezelfde
kerken branden mensen kaarsjes om hun gebed te
versterken. Ook thuis worden heel wat lichtjes
ontstoken bij lief en leed.
Licht hebben we nodig om uitzicht te hebben, om
de weg in ons leven te vinden. Met de kinderen
leven we toe naar het licht van kerstfeest. En
hopelijk ontdekken ze dat je ook voor elkaar een
lichtje kunt zijn.

OPEN AVOND ÉN OPEN DAG
Op onze website staat het volgende te lezen.
Wellicht weet u nog iemand om hier op te
attenderen.
Dinsdagavond 17 november vindt onze Open Avond
plaats. U kunt een kijkje komen nemen bij onze
school. U maakt kennis met teamleden die u
informeren over ons onderwijs. De avond start om
19.00 uur en zal rond 20.30 uur beëindigd worden.
De koffie en thee staan klaar, u bent van harte
welkom.
Woensdag 25 november aanstaande is de dag dat
wij onze volgende open ochtend houden.
Ouder(s)/verzorger(s) die op zoek zijn naar een
school voor hun kind(eren), waarbij de leerlingen
goed voorbereid worden op de maatschappij en
waarbij het pedagogisch klimaat belangrijk is, zijn
van harte welkom. Om 9 uur start de eerste
rondleiding, de tweede rondleiding start om 10.15
uur. U hoeft zich voor deze open ochtend niet aan
te melden. U bent van harte welkom!

BROOD en SPELEN
Het gebeurt helaas steeds vaker dat ouders hun
kind(eren) vergeten aan- of af te melden voor de
overblijf. Daarom het verzoek om daar toch aan te
denken. Mocht je kind ziek zijn of om een andere
reden niet naar de overblijf komen, laat het dan
weten, zodat we de lijsten kloppend kunnen houden
en we de leerkrachten niet hoeven te storen in hun
pauze om navraag te doen. Hetzelfde geldt voor
het aanmelden, zodat we niet te grote groepen
krijgen en tijdig actie kunnen ondernemen! Alvast
bedankt!
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.

Met vriendelijk groet,
Anjo Spaan
Vriendelijke groeten,
Joop Stas
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