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EITJE TIK
Traditioneel vieren wij Pasen met onze
Eitje Tik wedstrijd met aanwezigheid van
de Paashaas. Ieder jaar weer een
spannend moment. Welke leerling wint en
wie is de winnaar bij de leerkrachten? Ook
dit jaar was de spanning te snijden en
hebben wij weer gelukkige winnaars
gehad. Bij de leerlingen was dit Thomas uit
groep 5 en bij de leerkrachten was dit
Sander. Volgend jaar gaan zij hun titel
natuurlijk weer verdedigen!

hebben met behulp van een heus landenpaspoort het
Meander Landenmuseum kunnen bewonderen.
VAN DE DRAAKJES
Woensdag 04-04-2018 hebben De Draakjes het thema
lente afgesloten.
Een van de ouders wilde graag voor de afsluiting van dit
thema een poppenkastvoorstelling verzorgen. Het verhaal
ging over een schaapje dat zijn mama kwijt was. Samen met
de kinderen heeft hij zijn mama gevonden.
Het was een groot succes. De kinderen waren een en al oor.

DIERENAMBULANCE
Woensdag 4 april hadden wij bezoek van de
Dierenambulance. Niet doordat wij een dier hadden
gevonden, maar doordat de Dierenambulance Amersfoort
het goede doel is van de Sponsorloop. Zij hebben de
kinderen verteld over dat wat zij doen en de kinderen
hebben in de bus van alles mogen
bekijken. Vrijdag 20 april houden wij de
Sponsorloop, dus nu snel ervoor zorgen
dat er zoveel mogelijk sponsoren zijn.
Succes allemaal!
INTERACTIEVE PAAL
Het kan bijna niemand ontgaan zijn: op ons plein staat een
interactieve paal. Je kunt, door met je voet te ‘pompen’
energie opwekken en dan krijg je informatie of een spel te
horen. Zo kom je nog eens tot verrassende spelletjes. Deze
interactieve paal hebben wij gekregen van de Ouderraad.
Dank jullie wel allemaal!
LUIZENCOMMISSIE
Wij weten dat wij een actieve luizencommissie hebben. Nu
hebben zij ook nog een spelletjespakket gewonnen! Da’s
mooi en daardoor kunnen de kleuters nu nog leuker samen
spelen.
AFSLUITING PROJECT
Wat was het druk tijdens de afsluiting
van ons project. Wij zijn erg blij met de
opkomst en de reacties die wij hebben
gekregen. De kinderen hebben ook erg
genoten van het Landenproject. De
hele wereld is gezien en de kinderen

AVONDVIERDAAGSE
Van dinsdag 29 mei tot en met
vrijdag 1 juni is het weer zover: 4
dagen wandelen door Hoogland
en omgeving, oftewel: de
Avondvierdaagse Hoogland 2018!
Kinderen van groep 3 en 4
kunnen meedoen aan de 5 km en
kinderen van groep 5 tot en met
groep 8 lopen elke dag 10 km. De kinderen van die groepen
hebben inmiddels een inschrijfformulier mee naar huis
gekregen met meer informatie.
Belangrijk: Lever het inschrijfformulier en de gepaste
bijdrage van 5 euro per persoon uiterlijk op donderdag 19
april in bij de meester of juf. Meer informatie vind je op de
vernieuwde website www.avondvierdaagsehoogland.nl of
neem contact op met Robert Hoekstra
(robert@hoekstra.nu ), Nancy van der Linden
(jan_nancy@hotmail.com ) of Michel Klein
(gmklein@hotmail.nl)
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BEZOEK UIT ENGELAND
Volgende week maandag wordt onze school bezocht door
o.a. twee directeuren uit Engeland. Zij komen kijken naar
onze uitwerking van PBIS. Na informatie door directie
worden zij door twee kinderen uit groep 8 rondgeleid.
Kunnen zij goed laten zien hoe goed zij Engels spreken en
laten zij zien hoe verantwoordelijk zij zijn. Bedankt alvast!

SCHOOLFRUIT
Aan alle dingen komt een eind, zo ook aan Schoolfruit. De
laatste levering zal zijn op 20 april aanstaande. De kinderen
hebben er van genoten en het is natuurlijk prachtig om aan
deze gezonde voeding als ouders een vervolg te geven.
Bent u ook verantwoordelijk en geeft u uw kind (naast de
verplichte woensdag) straks ook op de andere dagen iets
van groente of fruit mee? Een gezonde jeugd voor een
gezonde toekomst!
AGENDA
Handig om te weten, de komende activiteiten zijn:
di. 17 – do. 19 centrale eindtoets groep 8
vr. 20 Koningsspelen
wo. 25 open ochtend nieuwe ouders
do. 26 schoolreis groep 1-2
do. 26 schoolreisje groep 7
vr. 27 Koningsdag (vrij)
Mei 2018
ma. 30 apr. – 11 mei meivakantie
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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