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SPONSORLOOP
Voor de vakantie hebben wij de sponsorloop
gehouden voor Stichting Leergeld. Wat een
fantastisch weer was het, wat een geweldige
organisatie en wat een voorlopige opbrengst! Wij
houden de voorlopige opbrengst nog even geheim tot
27 mei, wanneer de cheque uitgereikt zal gaan
worden. Spannend dus!
Let iedereen erop dat deze week het geld
ingeleverd is. Dat doe je bij de leerkracht in een
enveloppe.
NAMENS BROOD EN SPELEN
Op onze school wordt de tussenschoolse opvang
verzorgd door Brood & Spelen. Per schooljaar 20162017 zullen de tarieven voor de tussenschoolse
opvang gewijzigd worden.
Per 1 augustus 2016 hanteert Brood & Spelen de
volgende tarieven:
 € 2,50 per keer op basis van abonnement
 € 19,00 per strippenkaart van 6 strippen.
Voor nieuwe kinderen geldt een inschrijftarief van
€ 5,- per gezin . Dit betekent dat vanaf het tweede
kind, de inschrijving gratis is.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen
met Brood & Spelen. Zij zijn bereikbaar onder
telefoonnummer 033-258 8684 of via email
administratie@broodspelen.nl
‘DE BERG OP’ VOOR KIKA
Een paar weken geleden hebben vrijwilligers van ‘De
berg op’ voor KIKA een presentatie gegeven in een
aantal klassen. Reden genoeg om onderstaande ook
in onze nieuwsbrief te vermelden.

Nog een paar weken te gaan voor de start van de
vierde editie van ‘De Berg Op’ voor KiKa in
Amersfoort. Het aantal deelnemers groeit nog
steeds. Ruim 500 schoolkinderen hebben zich
inmiddels ingeschreven voor de fietstocht op 29 mei
a.s., waarbij de deelnemers zich inzetten voor het
goede doel: de bestrijding van de ziekte
kinderkanker.
Tijdens ‘De Berg Op’ voor KiKa fietsen kinderen in
de leeftijdsgroep van 8 tot en met 13 jaar een half
uur lang zoveel mogelijk rondjes op het
wielerparcours van Klein Zwitserland bij het
Borneoplein in Amersfoort. Een rondje is 1,1
kilometer lang, waarvan 360 meter moet worden
geklommen.
Een uitgebreid entertainment programma zorgt
ervoor, dat de deelnemers ook een gezellige middag
hebben: het dweilorkest De Valleibloazers speelt
langs het parcours, de Amersfoortse
Stadskanonniers lossen echte kanonschoten, er zijn
optredens van A-Dance en van zangschool Lucette
Snellenburg (Voice of Holland). Ook een
springkussen, een klimwand, speleo boxen en een
stormbaan van XL Adventure and Events staan
klaar!
Voor de school met het relatief hoogste aantal
inschrijvingen biedt XL Adventure and Events de
deelnemers een gratis bezoek aan het klimbos in
Amersfoort aan! De rangorde wijzigt nog steeds per
dag. De actuele tussenstand is te zien op
www.kinderenvoorkika.nl .
Ben je nog niet aangemeld en zit je in groep 5, 6, 7
of 8 ; Schrijf je dan snel in!
Steun hiermee de kinderen met kinderkanker en
wellicht dat jóuw school in aanmerking komt voor
dat fantastische bezoek aan het klimbos.
Inschrijven kan via de website van de Stichting
Kinderen voor KiKa: www.kinderenvoorkika.nl
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INLOOPSPREEKUUR JEUGDGEZONDHEIDZORG
Vanaf 19 mei 2016 houdt Fleur Kuiper,
jeugdverpleegkundige van de GGD inloopspreekuur
op uw school. Heeft u vragen over de gezondheid of
groei van uw kind, of wilt u advies over bijvoorbeeld
opvoeding, zindelijkheid, eten en drinken, loopt u
dan gerust binnen:
* Iedere 3e donderdag van de maand tussen 8.30 –
9.30 uur in De Meander.
U kunt ook gebruikmaken van het telefonisch
spreekuur van de jeugdgezondheidszorg. Hiervoor
kunt u iedere werkdag bellen naar tel: 0334600046 (tussen 8.00 en 16.30)
Ook op het wijkgebouw Hof Der Gedachten 20 zijn
inloopspreekuren:
* Iedere dinsdagmorgen van 11.30 tot 12.15
* Iedere donderdagmiddag van 15.00 tot 15.30 uur.

te gaan met kinderen. Aan het eind van de
rondleiding ontvangt de bezoeker nog een enveloppe
met informatie om thuis nog eens rustig te
bekijken. De rondleidingen zijn om 09:00 uur en om
10:15 uur. Men is van harte welkom!

Graag tot ziens,
Fleur Kuiper, Jeugdverpleegkundige

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
Daniëlle Groenescheij 06-38826346.

MAANDAG 16 MEI
Volgende week maandag is het 16 mei. Dan is het
tweede Pinksterdag en is de school gesloten.
Dinsdag 17 mei zijn wij er allemaal weer. Veel
plezier op deze extra vrije dag!

OPEN OCHTEND
Weet u iemand die nog op zoek is naar een school
voor zijn/haar kind(eren), wijst u degene dan gerust
op het onderstaande:
Op woensdag 11 mei wordt weer een open ochtend
georganiseerd voor belangstellende
ouder(s)/verzorger(s). Dat betekent dat men
zonder zich aan te melden kunt komen kijken naar
onze school. Men wordt ontvangen door de Joop en
krijgt tijdens een rondleiding informatie over de
school en de werkwijze van onze school. Tevens
wordt men in de gelegenheid gesteld om in gesprek
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