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OFFERFEEST
Afgelopen vrijdag was het voor de moslims een bijzonder
feest: ‘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 en duurt 3 dagen. 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. Vandaag was in de groepen al te horen dat
het een geslaagd feest is geweest.
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jaarvergadering hier vragen over stellen per mail of op
school.
Hopelijk zien we u woensdag 13 september.
Met vriendelijke groet namen de hele OR
Lisette van der Eerden, penningmeester
SCHOOLFOTOGRAAF
Zoals u in de jaarkalender heeft kunnen lezen komt de
schoolfotograaf op 18 en 19 september aanstaande. Op de
poster op school (en hieronder) vindt u alle informatie.

JAARVERGADERING OUDERRAAD
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Woensdag 13 september om 20.00 uur is de
jaarvergadering van de ouderraad (OR). Wij willen u graag
uitnodigen deze avond bij te wonen. Tijdens deze avond
blikken we terug op de activiteiten die de OR samen met
school heeft georganiseerd afgelopen schooljaar en kijken
we vooruit naar het huidige schooljaar.
Tevens wordt de ouderbijdrage voor het komend schooljaar
bepaald en de uitgaven van het afgelopen jaar besproken.
De ouderraad bepaalt wat de hoogte van ouderbijdrage is,
maar staat open voor discussie en input van alle ouders.
Graag willen we tijdens de jaarvergadering alle vragen
hierover beantwoorden en toelichten hoe we tot het
bedrag zijn gekomen. Natuurlijk kunt u ook altijd na de
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Ook dit jaar zijn wij in alle groepen weer begonnen met het
herhalen van de verwachtingen die er binnen de school zijn.
Deze verwachtingen zijn allemaal positief geformuleerd en
worden echt aan de kinderen geleerd. Het wordt goed
voorgedaan, maar ook fout voorgedaan. Het fout voordoen
gebeurt door de leerkracht, goed voordoen kan door de
leerkracht of een leerling gedaan worden. Iedere
verwachting is gekoppeld aan ‘Veilig’ en/of
‘Verantwoordelijk’. Want je moet natuurlijk wel weten
waarom je je aan een verwachting moet houden. Vanaf
volgende week staan er telkens twee verwachtingen
centraal. U ziet hiervan de pictogrammen dan hangen bij de
voordeur. Wist u trouwens al dat de verwachtingen ook
voor volwassenen gelden? Dat betekent dat de kinderen
aan ons en u kunnen zien hoe verwachtingen uitgevoerd
moeten worden. Dank u ook voor de medewerking!

Het doel is dat kinderen weten hoe te handelen in
verschillende
situaties. De
kinderen zullen
zich hierdoor
zelfverzekerder
voelen.
Om de
gymlessen niet te
lang te
onderbreken,
vinden deze
lessen om de
week plaats.
Via deze weg wil ik Michel nogmaals bedanken voor de fijne
lessen.
Sander de Vink
Groep 6
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.

ZELFVERDEDIGING IN GROEP 6
In groep 6 krijgen de kinderen een training zelfverdediging.
Dit wordt om de week verzorgd door Michel Kragten, een
ouder van een leerling in groep 6.
Michel heeft veel ervaring en geeft ook lessen bij zijn eigen
sportvereniging. De lessen vinden plaats tijdens het
gymmoment.
De kinderen leren allerlei zaken, zoals weten los te komen
als iemand op je zit of achteruit opstaan. Er zullen nog meer
technieken volgen.
Afgelopen vrijdag was de eerste les en de kinderen hebben
er zichtbaar van genoten.
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