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SPONSORLOOP en KONINGSSPELEN
Wat was het vrijdag jl. een fantastische dag! Een koninklijk
ontbijt, de sponsorloop en clinics. Sportiever kon het niet
gemaakt worden. De sponsorloop heeft voor De
Dierenambulance Amersfoort een bedrag opgeleverd van
€4848,38! Zij zijn er erg blij mee en gaan er onder andere
vangkooien van aanschaffen.
Iedereen die geholpen heeft: BEDANKT!

mensen geïnteresseerd om zich hierbij aan te sluiten. Denk
mee over wat voor de (jouw) kinderen het beste zou
passen. Dus wil je ook invloed hebben op de vormgeving
van het 5 gelijke dagen model, geef je dan op! Er is nog plek
voor twee ouders.
Ook vanuit de docenten ziet de klankbordgroep graag nog
een aanmelding. Tijdens de Studiedag is er door het team
onder andere nagedacht over de invulling van het 5
gelijke dagen model. Een lastig, maar vooral belangrijk punt
is hierbij de pauze. Laat je stem horen over wat het beste
en werkdrukverlagend zou werken en meld je aan!
Vanuit de MR zal de voorzitter Mike van der Eerden
deelnemen. Op 22 mei is het eerste overlegmoment van de
klankbordgroep. Door uiteindelijk de tips en wensen
van het LAT, het team en de klankbordgroep naast elkaar te
leggen, wil De Meander tot een breed gedragen
beslismodel komen.
Namens de OR, Marjolein van Harmelen
AGENDA
wo. 25 open ochtend nieuwe ouders
do. 26 schoolreis groep 1-2
do. 26 schoolreisje groep 7
vr. 27 Koningsdag (school gesloten)

SCHOOL T-SHIRTS
Beste ouders,
Jullie hebben vast allemaal
wel eens gezien dat onze
school T-shirts heeft, die de
leerlingen dragen tijdens
bijvoorbeeld de
Avondvierdaagse.
Deze shirts zijn aan vervanging toe. Daarvoor hebben we al
hele mooie shirts uitgekozen. Maar, jullie kunnen je
voorstellen dat dit best een aanslag is op ons budget.
Daarom zijn wij op zoek naar sponsoren die een deel van de
kosten willen dragen. In ruil daarvoor zetten we het
bedrijfslogo op de shirts.
Dus, ben je of weet je iemand die reclame wil maken op
onze nieuwe T-shirts, laat het dan even aan de OR weten!

Mei 2018
ma. 30 apr. – 11 mei meivakantie
ma. 14 – vr. 18 verkeersweek + Groene Voetstappen
wo. 16 – vr. 18 kamp groep 8
vr. 18 praktisch verkeersexamen groep 7
ma. 21 Pinksteren (vrij)
di. 29 - vr. 1 juni avondvierdaagse
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.

OPROEP VANUIT DE MR: PUZZEL MEE!
Na de informatie avond over het 5 gelijke dagen model in
maart hebben 3 ouders vanuit groep 1 / 2 zich voor de
klankbordgroep aangemeld. Wellicht zijn er nog meer
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