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BIJSTELLING STUDIEDAG
Vorige week heeft u informatie ontvangen over de
groepstoedeling van volgend jaar. Helaas is er een
fout geslopen in de datum van de eerste studiedag.
Dit moet zijn:
Maandag 26 september.
STADSWANDELING GROEP 5
Dinsdag 24 mei heeft groep 5 een stadswandeling
gemaakt door de oude binnenstad van Amersfoort.
We werden begeleid door onze privé stadsgids
Hanneke Berger. We gingen samen met een aantal
ouders die ons met de auto hebben gebracht en de
groepjes hebben begeleid. Vlakbij het
burgerweeshuis stond Hanneke al op ons te
wachten. Daar vertelde zij ons het verhaal van 2
kinderen, Catharina (Kaatje) en haar jongere broer
Johannes (Hannes), die als weeskinderen in het
Burgerweeshuis woonden. Kaatje en Hannes namen
ons via een speurtocht mee door het historische
Amersfoort van de 17e eeuw. Wat hebben wij toch
een prachtige oude binnenstad! Het was een leuke
en leerzame ochtend en een mooie afsluiting van
onze geschiedenislessen.

OPBRENGST SPONSORLOOP
In het zonnetje was het 20 mei tijd voor het
uitreiken van de cheque aan Stichting Leergeld. Op
de cheque het totaalbedrag dat de kinderen aan
sponsorgeld hadden binnengehaald tijdens onze
sponsorloop met de Koningsspelen. Maar liefst een
bedrag van €4721,15 was de totaalopbrengst. De
vertegenwoordigster van Stichting Leergeld was
heel erg blij. Veel gezinnen met kinderen kunnen een
steuntje in de rug krijgen. Bedankt allemaal!!!!

AVOND4DAAGSE
Vorige week heeft onze school met ruim 100
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 3 mee, en dat beviel ze goed. We
hebben geboft met het weer. En dankzij de grote
ijver van onze kinderen hebben we de Gouden
Prullenbak gewonnen. Waarmee het milieu ook weer
een stukje beter is geworden.
Willen de kinderen en de ouders die de laatste dag
mee liepen de (ongewassen) Meander T-shirts deze
week inleveren bij juf of meester, zodat ze weer
voor de komende schoolreisjes gebruikt kunnen
worden.
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Priscilla Jak, Katja Hendriks, Robert Hoekstra,
Colette Merkenij, Ellen Stuve en Michel
Moerenhout.

JUFFENDAG GROEP 8
Vrijdag aanstaande is het feest in groep 8. Daar
wordt de Juffendag gevierd. En dat tijdens onze
themaweken ‘Feest!’. Dat moet wel een vrolijke dag
worden.
BELONING PBIS
Met de hele school hebben wij een beloning
verdiend. Uit de metingen die wij maandelijks
houden is gebleken dat het steeds beter gaat met
de ‘binnenstem’. Door dit geluidsvolume toe te
passen ben je verantwoordelijk bezig, zodat
iedereen in de school gewoon verder kan gaan met
zijn/haar werk. Het gebruik van de binnenstem
geldt voor iedereen. Kinderen, teamleden, ouders en
externen die de school binnen komen moeten deze
stem hanteren. Donderdag aanstaande hebben wij
onze beloning. Om de kinderen zelf ook te laten
weten dat de beloning eraan komt hebben zij
vandaag de volgende uitnodiging mee gekregen:

STUDIEDAG VRIJDAG 17 JUNI
Vrijdag 17 juni hebben wij studiedag. Dan zijn alle
kinderen vrij. De teamleden gaan o.a. verder met de
invulling voor volgend jaar en krijgen informatie van
de logopediste. ’s Middags heeft het team haar
jaarlijkse teamuitje.
RAMADAN
Vandaag is de Ramadan begonnen. Deze vastentijd
voor de moslims duurt een maand. Wij wensen
iedereen die meedoet aan de Ramadan heel veel
succes.
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