Nieuwsbrief
02 juli 2013
GROEPSVERDELING
De ouders van de toekomstige groepen 1/2 en
8a/8b zijn geïnformeerd over de verdeling van de
kinderen over de groepen middels een extra
nieuwsbrief.
WEBSITE
In deze huidige tijd valt veel informatie te vinden
op websites van organisaties. Wanneer u naar onze
website kijkt, zal het u opvallen dat deze
verouderd is. Op dit moment is het zo dat wij de
website niet meer kunnen bewerken. Echt heel
vervelend. Gelukkig zijn ouders actief met het
bouwen van een nieuwe site. We hopen deze met
de start van het nieuwe schooljaar te kunnen
‘lanceren’!
POSITIVE BEHAVIOUR SUPPORT
De kinderen hebben er met elkaar voor gezorgd
dat de knikkerpijp in de hal al voor de tweede keer
helemaal vol geraakt is. Dit betekent dat zij weer
een beloning hebben verdiend! Aanstaande
vrijdagochtend gaan de kinderen met hun maatje
een gezelschapsspel spelen. Hiervoor is het
belangrijk dat zij zelf een spel meenemen.
De kinderen uit de groepen 1 hebben een maatje
uit groep 5, groep 2 heeft een maatje uit groep 6,
groep 3 heeft een maatje uit groep 7 en groep 4 is
gekoppeld aan groep 8.

ZOMERFEEST
Beste ouders/verzorgers,
Op woensdag 10 juli 2013 vindt het zomerfeest
plaats met als thema: De Meander Actief!
Een feest voor alle kinderen (en ouders) van OBS
De Meander. Zoals je kunt verwachten: een avond
met allerlei leuke, sportieve activiteiten.
Heel graag nodigen wij jullie uit om hierbij te zijn
en er een geweldige avond van te maken!
Entreebewijzen (€ 1,- per kind)
zullen op het schoolplein
verkocht worden op:
* Woensdag 3 juli om 08.15u en 11.45u;
* Donderdag 4 juli om 08.15u en 15.00u;
* Vrijdag 5 juli om 08.15u en 11.45u.
Graag gepast betalen.
Voor ieder aanwezig kind graag een entreebewijs
van € 1,- aanschaffen, de ouders mogen dan gratis
mee. Net als vorig jaar vragen wij iedereen om op
10 juli een lekker en gezond gerecht voor 2-3
personen mee te nemen. We maken dan een
buffet, waar we allemaal van kunnen genieten.
Nog dringend hulp gevraagd: wie kan ons een
partytent lenen? Verder zoeken wij nog steeds
vrijwilligers om te helpen bij spelletjes (het is
maar voor een uurtje)! Stuur ons een mail
(demeander.zomerfeest@gmail.com) of spreek ons
aan, ook als je vragen en/of opmerkingen hebt!
Zomerfeest organisatieteam:

DOORSCHUIFOCHTEND
Woensdag 10 juli is de jaarlijkse
doorschuifochtend. De kinderen gaan dan
kennismaken met hun nieuwe juf of meester. Ook
nieuwe kinderen worden uitgenodigd voor deze
kennismaking.

* Michel (lid ouderraad en vader van Wouter 1/2A
en Maarten 1/2B)
* Monique (moeder van Lotte 1/2C)
* Sandra (moeder van Daisy 8A en Glenn 3/4B)
* Sylvia (moeder van Cayley 3/4A)
* Corien (moeder van Nina 1/2B)

ABC KATTENBROEK
ABC Kattenbroek is gestart met een
oudernetwerkbijeenkomst. Het eerste gesprek is
inmiddels geweest, maar u kunt nog aansluiten.
Tijdens het eerste gesprek zijn onderwerpen
besproken die mogelijk als thema kunnen dienen
tijdens een ouderavond. U kunt hierbij denken aan
jeugd is mondiger; alcohol en drugsgebruik; sociale
media voor ouders, kind en leerkracht; wat doet
mijn in de vrije tijd en hoe houd ik de regie;
grenzen: hoe houd ik de regie als ouder, wat is
wiens verantwoordelijkheid (ouders, school en
kinderen), hoe beloon ik? De volgende bijeenkomst
staat gepland op 10 juli. Wilt u meedenken dan
kunt u zich aanmelden bij Karim Bashandy,
jongerenwerker. Een mailtje sturen aan
karim.bashandy@welzin.nl is voldoende.
OUD PAPIER
10, 11 en 12 juli staat de oud papier container weer
achter de school. Dit betekent dat het de laatste
mogelijkheid voor de zomervakantie is om het oud
papier in te leveren. Alvast hartelijk dank voor uw
bijdrage het afgelopen schooljaar.
VAKANTIES EN STUDIEDAGEN 2013/2014
Om alvast in de agenda te zetten;
herfstvakantie:
19-10-2013 t/m 27-10-2013
kerstvakantie:
21-12-2013 t/m 5-1-2014
voorjaarsvakantie:
15-2-2014 t/m 23-2-2014
Pasen
18-4-2014 t/m 21-4-2014
meivakantie
26-4-2014 t/m 5-5-2014
Hemelvaart
29-5-2014 t/m 1-6-2014
Pinksteren
9-6-2014
zomervakantie
19-7-2014 t/m 31-8-2014

studiedagen groep 1 t/m 4:

26-9-2013
27-9-2013
studiedag hele school:
28-10-2013
Sinterklaasmiddag groep 1-4: 5-12-2013
studiedag hele team
5-2-2014
studiedag hele team
14-1-2013
studiedag hele team
17-4-2014
studiedag hele team
10-6-2014
studiedag groep 1 t/m 4:
18-7-2014
studiemiddag groep 5 t/m 8: 18-7-2014

INFORMATIEAVONDEN EN
MEANDERTHEATERS
Volgend jaar starten wij weer met de
gebruikelijke informatieavonden. De planning
hiervoor is als volgt:
Groep 1-2 maandag 09-09 aanvang 19.30 uur
Groep 3-4 woensdag 11-09 aanvang 19.00 uur
Groep 5-6 woensdag 25-09 aanvang 19.00 uur
Groep 7-8 maandag 23-09 aanvang 19.00 uur
De Meandertheaters zullen worden ingeroosterd
op:
Woensdag 16-10-‘13 groep 1-2
Woensdag 27-11-‘13 groep 4
Dinsdag 11-03-’14 groep 6
Woensdag 16-07-’14 groep 8
WECYCLE
Helaas is het niet meer mogelijk oude elektrische
apparaten bij ons op school in te leveren. Wecycle
gaat een ander systeem hanteren waarbij nog maar
een keer per jaar ingezameld gaat worden. Kunt u
niet wachten tot het moment van inzamelen, gooi
dan uw oude apparatuur niet weg in de container,
maar breng het naar de ROVA. Zo zijn wij samen
verantwoordelijk voor het milieu.
VAN NOKIK
Beste ouders/verzorgers,
Omdat de zomervakantie alweer dichtbij komt
willen wij u er graag nog aan herinneren dat u nu
nog kosteloos kunt opzeggen voor na de
zomervakantie. U kunt de opzegging of wijziging
doorgeven via admin@nokik.nl. Als de opzegging of
wijziging na de vakantie binnenkomt dan hanteren
wij een opzegtermijn van een maand. Dus mocht u
willen opzeggen of wijzigen, vergeet u dit dan niet.
Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan
worden automatisch uitgeschreven. U hoeft de
overblijf dan niet bij ons op te zeggen. De waarde
van eventuele overgebleven strippen zal worden
geretourneerd in september/oktober.
De facturatie voor de periode augustus t/m
januari zal in de eerste week van augustus
plaatsvinden.
Alvast een fijne vakantie.
Wij vertrouwen erop hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
NOKIK TSO Administratie 023-5307430

Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het
overblijven, dan doet u dit via
ikblijfover@gmail.com of het telefoonnummer van
de overblijfcoördinator Kim 06-38826346.

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

@obsdemeander1

