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WIJ ZIJN WEER BEGONNEN!
Wij zijn er weer. Vanochtend is het schooljaar geopend met
muziek die je wellicht ook op de camping hebt gehoord. De
meesters en juffen liepen op het schoolplein rond met een
letter. Wat moest dat nu worden? Kinderen hebben ervoor
gezorgd dat de letters in de juiste volgorde kwamen te
staan. Met elkaar werd het woord ‘ZOMERPRET’ gevormd.
En dat de kinderen een fijne zomer hebben gehad was goed
te merken. Zij vertelden elkaar de mooiste verhalen! Na
afloop kon iedereen naar binnen. Gelukkig waren vele
ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid om even een kijkje
in de klas te nemen. In samenwerking met u en met de
kinderen maken wij er weer een mooi jaar van.

ONTMOETINGSAVONDEN
Ook dit jaar starten wij weer met ontmoetingsavonden.
Tijdens deze avond ontmoet u de andere
ouder(s)/verzorger(s) van de groep en ontmoet u de
leerkracht(en). Ook zal er tijdens de avond wat verteld
worden over de inhoud van het jaar. U ontvangt van de
leerkracht een uitnodiging met de exacte tijd. De verdeling
van de avonden is als volgt:
Groep 1-2  dinsdag 29 augustus
Groep 3-4  dinsdag 5 september
Groep 5-6  woensdag 6 september
Groep 7-8  maandag 11 september
IN GESPREK MET KINDEREN
Ook dit jaar (morgen al!) krijgt uw kind weer een
cirkelformulier mee om samen met hem/haar in te vullen.
Het gaat om de antwoorden van de leerling. Belangrijk is
om hem/haar aan het woord te laten. Wat wil de leerling
leren (op leergebied op school), wat kan het al heel goed,
wat vindt het waarschijnlijk wel moeilijk om te leren? Gaat
u met elkaar in gesprek, kom meer te weten over uw eigen
kind.
De formulieren ontvangen wij graag uiterlijk maandag weer
terug. De leerkrachten gaan daarna met behulp van dat wat
is ingevuld weer in gesprek met uw kind.
Belangrijk dus om samen aan de slag te gaan.

WOENSDAG FRUITDAG
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen goede voeding
krijgen. Daarom is bij ons de woensdag uitgeroepen tot
‘fruitdag’. Vorig jaar is gebleken dat veel kinderen fruit (of
groente zoals een wortel) lekker vinden om te nuttigen. Het
is daarom geen enkel probleem om uw kind dagelijks zoiets
mee te geven. Graag zelfs! Mocht de keuze op een dag voor
iets anders zijn, geeft u dan bijvoorbeeld een boterham
mee voor tussendoor. Als het maar gezond is!
Ook traktaties zien wij graag in een gezonde vorm. Mocht u
hiervoor ideeën op willen doen, dan hebben wij op school
een boekje te leen. Komt u het gerust eens halen.

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 Danielle
Groenescheij 06-38826346.
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www.facebook.com/obsdemeander

