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WIJ ZIJN WEER BEGONNEN!
De zomervakantie is weer achter de rug. Het was een
heerlijk warme zomer. Vandaag weer vele mooie verhalen
gehoord. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. De
zomervakantie is gegaan en het schooljaar is gekomen. Ook
dat is weer fijn. Regelmaat en elkaar ontmoeten. Dat zagen
wij vanochtend ook op het plein. De kinderen en ouders
vonden het fijn om elkaar weer te zien en elkaar te
vertellen van dat wat beleefd is. Gezellig hoor. Vanochtend
hebben wij eerst maar eens iedereen voorgesteld. Er zijn
veel nieuwe kinderen én juffen, dus was dat een snelle
manier om even te laten zien welk naam bij welke
leerkracht hoort. Wij hebben er allemaal zin in en gaan er
samen met de kinderen en u een geweldig jaar van maken!

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij
ervaren dat ouders/verzorgers geïnteresseerd zijn in dat
wat zij op school meemaken. Wij verwachten u dan ook
allemaal tijdens de informatieavond van de groep waar uw
kind in zit.

AANWEZIGHEID WIJKTEAM
Het wijkteam is bij ons op school aanwezig met een
inloopspreekuur. Iedere even week wordt op maandag
spreekuur gehouden van 08:30 – 09:30 uur. Marleen zit op
de eerste verdieping tegenover de directiekamer. Eerste
spreekuur maandag 3 september aanstaande.
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.

RAPPORTEN
Voor de zomervakantie hebben de kinderen hun rapport
meegekregen. In tegenstelling tot andere jaren laten wij
het voorlopig nog thuis. Tegen de tijd dat het volgende
rapport eraan komt zal er bericht komen in de nieuwsbrief
dat de rapporten weer naar school mogen komen. Dit alles
in verband met de wet op de privacy. Wij zouden de
rapporten achter slot en grendel moeten bewaren en
hebben daar geen ruimte voor. Vandaar.
ONTMOETINGSAVONDEN
De ontmoetingsavonden voor de komende periode staan
gepland. U ontvangt via de leerkrachten nog een
uitnodiging, maar u kunt alvast noteren:
Groep 1-2
dinsdag 11 september
Groep 3-4
woensdag 12 september
Groep 5-6
maandag 10 september
Groep 7-8
maandag 17 september

Vanuit de jaarkalender halen wij de volgende activiteiten:
September 2018
ma.
10
ontmoetingsavond groep 5 en 6
di.
11
ontmoetingsavond groep 1 en 2
wo.
12
ontmoetingsavond groep 3 en 4
ma.
17
ontmoetingsavond groep 7 en 8
ma.
24
schoolfotograaf
di.
25
schoolfotograaf
di.
25
open avond nieuwe ouders
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