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VAN DE DRAAKJES
Op de Draakjes hebben we gewerkt aan het thema verkeer,
waar we veel
hebben geleerd
over het stoplicht
en het zebrapad.
Hebben we boekjes
en liedjes gezongen
en weten we heel
goed wat we
moeten doen als
we bij de
stoeprand komen. We roepen stoeprand stop! We hebben
dit thema afgesloten met een wandeling door de wijk waar
we echt hebben ervaren en gezien hoe het er aan toegaat
in het verkeer.

GESLAAGD!
Wat een mooi gezicht was het vandaag. Vele kinderen en
leerkrachten waren wel op tijd hun bed uitgekomen, maar
hadden (nog steeds) hun pyjama aan. Dat in het kader van
de schoolbrede beloning. De knikkerpijp in de hal was
helemaal vol, doordat iedereen heel erg zijn/haar best had
gedaan bij het uitvoeren van de verwachtingen die centraal
staan. De kinderen die het niet zo fijn vonden om in een
pyjama op school te lopen kwamen gewoon in hun normale
kleren. Zo zorgen wij ervoor dat er een veilige omgeving is
en de verwachting ‘Geef elkaar de ruimte’ volop in praktijk
uitgevoerd werd.
Als extraatje was er ook nog een ijsje. Alles bij elkaar een
heel bijzondere dag.

Inmiddels zijn we
alweer bezig met het
thema feest/ indianen,
dit in het kader van het
25 jarig bestaan van de
ska! Er zijn al mooi
kleurplaten gekleurd
en mooi tipi tenten
gemaakt.

LUIZENCOMMISSIE – HERHAALDE OPROEP
Beste ouders/verzorgers,
Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen wij de
Centrale Luizencommissie verlaten. Het is tijd voor nieuwe
inzichten en nieuw bloed!
Wie o wie wil de Centrale
Luizencommissie over nemen? Wie
wordt er...... Hoofd Luis?????
Meer info en opgave kan via
dpellen1973@gmail.com of gewoon
op het plein bij één van ons 😃.
Groet van Ayesta Hoen en Daniëlle
van der Steen
(nu nog) Centrale Luizencommissie OBS De Meander

BIJLAGE IKC
Zoals u wellicht weet werken wij intern vanaf 1 augsutus
alleen nog samen met Ska-kinderopvang. In de bijlage
(onderaan deze nieuwsbrief) meer informatie van onze IKCpartner.
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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