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SCHOOLKAMP GROEP 8
Het is al weer bijna twee weken geleden dat groep 8 op
kamp ging naar De Aalbertshoeve in Ermelo. Een enorme
ervaring voor iedereen. Vrolijke gezichten, mooie verhalen,
vermoeide spieren van het fietsen. En achteraf, een
geweldige herinnering! Onze dank is groot aan alle
ouder(s)/verzorger(s) die, op welke wijze dan ook, geholpen
hebben om het kamp tot een groot succes te maken!

SCHOOL T-SHIRTS
De nieuwe school t-shirts zijn er!
Jullie hebben allemaal wel gelezen dat de OR bezig is met
het kopen van nieuwe school t-shirts. Hiervoor waren we
op zoek naar een sponsor. En die hebben wij gevonden!
Winkelcentrum Emiclaer is de nieuwe hoofdsponsor! En
daar zijn wij natuurlijk erg blij mee.
De t-shirts zijn inmiddels binnen, dus tijdens de
Avondvierdaagse lopen we al in de nieuwe t-shirts.
Uiteraard met het logo van Emiclaer prominent erop
gedrukt.
Wij willen Winkeliersvereniging Emiclaer heel erg bedanken
voor hun sponsoring! Zonder hen hadden we de t-shirts nu
niet kunnen bestellen.

ZOMERFEEST 2018
Save the date: 4TH OF JULY ZOMERFEEST!
De temperatuur begint al flink te stijgen en de
voorbereidingen zijn in volle gang. Nog even en het is weer
tijd voor het jaarlijkse zomerfeest! Schrijf de datum alvast
in je agenda want deze avond mag je niet missen:
woensdag 4 juli vanaf 17:30 uur.
Het thema van het zomerfeest is dit jaar: Amerika!
Uiteraard kunnen wij alle hulp gebruiken om er een
spetterend Amerikaans feest van te maken. Wij zoeken
hulpouders voor:
Opbouwen en/of afbouwen
Begeleiden van spelletjes
Verkopen van muntjes
Etc.
Help jij een handje? Meld je dan aan via: ouderraad@obsdemeander.nl
Tevens zijn wij nog op zoek naar partytenten, tipitenten en
restjes oude wol. Heb jij een partytent of tipitent te leen
stuur dan ook een mailtje naar
ouderraad@obs-demeander.nl Voor de donatie van restjes
oude wol zal halverwege juni een kratje in de hal komen te
staan.
Goed om te weten: Iedereen is van harte welkom om 4 juli
verkleed te komen in Amerikaanse stijl. Laat de voorpret
maar alvast beginnen met het zoeken van de perfecte
outfit. De mooiste outfit wordt beloond met een prijs bij de
uitreiking van de verkleedwedstrijd.

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

AVONDVIERDAAGSE
Morgen start de Avond4Daagse. 4
Avonden lang gezellig met elkaar
op pad. Ervaring leert dat onze
kinderen dat heel goed kunnen.
Iedereen die meedoet, heel veel
plezier en succes. Drink voldoende en laten wij duimen
voor droog weer!

aanpak gedrag. Omdat er in de nabije omgeving geen
school is die met PBIS werkt, hebben zij gevraagd of zij bij
ons mogen komen kijken.
Wij zijn er trots op dat wij een voorbeeld voor anderen
mogen zijn.

PBIS IN THE PICTURE
Onze schoolbrede aanpak gedrag staat enorm in ‘the
picture’. Binnen de school zijn wij druk bezig om een
schoolbrede beloning te verdienen. Iedereen die zich houdt
aan de verwachtingen die centraal staan kan een knikker
verdienen. Deze knikkers gaan in de knikkerbuis in de hal. Is
deze vol, dan volgt een schoolbrede beloning. Met de
kinderen van het Leerling Advies Team (LAT) is gesproken
over een mogelijke beloning. Eerder hadden zij al
informatie opgehaald bij hun groep. De volgende top 5 is
ontstaan:
1. Pyjamadag
2. High-tea
3. IJsje eten en picknicken
4. Dag zonder regels
5. Spelletjes spelen.
Binnen het team gaat nu gekeken worden wat de beloning
exact gaat worden.
Aanstaande vrijdag komt een delegatie Unicefmedewerkers uit Turkije bij ons op school kijken naar PBIS
in de onderbouw. Marloes gaat een presentatie geven en
de gasten gaan verder in de school zien hoe PBIS werkt in
de praktijk en dan vooral in de onderbouw.
Onze school doet mee aan een internationaal
Erasmusproject en daarvoor gaat Joop volgende week
woensdag tot en met vrijdag naar Kroatië om daar te
vergaderen en een presentatie te geven tijdens een
conferentie. Hierdoor gaat de geplande open ochtend van 6
juni niet door.
En dan tot slot vrijdag 15 juni krijgen wij bezoek uit
Duitsland. Een paar jaar geleden zijn hier medewerkers van
een Duitse universiteit komen
kijken naar PBIS. Zij begeleiden
nu de eerste school in Duitsland
rondom deze schoolbrede

BROOD en SPELEN
Op onze school wordt de tussenschoolse opvang verzorgd
door Brood & Spelen. Per schooljaar 2018-2019 zullen de
tarieven voor de tussenschoolse opvang gewijzigd worden.
Per 1 augustus 2018 hanteert Brood & Spelen de volgende
tarieven:
•
€ 2,60 per keer op basis van abonnement
•
€ 19,00 per strippenkaart van 6 strippen.
Voor nieuwe kinderen geldt een inschrijftarief van € 5,- per
gezin. Dit betekent dat vanaf het tweede kind, de
inschrijving gratis is.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
Brood & Spelen. Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer
033-258 8684 of via email administratie@broodspelen.nl

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.
AGENDA
Op onze site staat het volgende te lezen:
di. 29 - vr. 1 juni avondvierdaagse
Juni 2018
wo. 6 juffendag groep 3 – 4
vr. 22 juffendag groep 1-2
vr. 29 schoolreis groep 5 - 6
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