Nieuwsbrief
13 juli 2018
MUSICAL GROEP 8
De musical van groep 8 was geweldig. Vol enthousiasme
stonden de kinderen op het podium te zingen, te dansen én
alle teksten uit hun hoofd te vertellen. Echte acteurs in de
dop. Wij zijn trots op de groep. Zij hebben laten zien dat zij
echt klaar zijn voor het VO. Allemaal veel succes daar en
kom nog eens terug.
JAARROOSTER 2018-2019
U heeft al gehoord wanneer volgend jaar de vakanties zijn.
Op de ‘Dag van de Leraar’, 5 oktober, gaan alle
medewerkers van Stichting Meerkring naar een studiedag.
Daarom is er die dag geen les. Wij hebben nog wat
margeuren over gehouden en kunnen daarom volgend jaar
de kinderen ook al vrij geven op de laatste vrijdagmiddag
van het schooljaar.
Dus: 5 oktober 2018 (hele dag) en 19 juli 2019 (middag)
school gesloten.
Ska – DE DRAAKJES
Op De Draakjes werken we alweer een aantal weken over
het thema oef wat warm!
Op de groep zijn we lekker aan het spelen met de zandtafel
en kunnen we zwemmen in ons eigen badje, met bandjes
en een duikbril waarbij de fantasie een grote rol speelt.
Zo worden er mooie zandkastelen gemaakt en echte
zandijsjes geschept.

Door het prachtige weer kunnen we ook buiten ervaren dat
het soms wel erg warm kan zijn. En wordt er lekker met
water gespeeld.

1e SCHOOLDAG 2018-2019
Maandag 27 augustus starten wij weer met school. Alle
kinderen worden dan weer verwacht. Wij ontmoeten elkaar
op het plein en openen met elkaar het nieuwe schooljaar.
Zorg er maar voor dat je met allerlei mooie verhalen weer
op school komt. Geniet allemaal van de vakantie en tot
dan!
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.

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

