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ERRATUM
In de vorige nieuwsbrief heeft een typefout
gestaan bij de studiedagen. Bij een studiedag in
2014 stond per abuis 2013. Hieronder het
aangepaste lijstje.
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
14-1-2014
studiedag hele team
5-2-2014
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
GEVONDEN VOORWERPEN
Sinds eind vorige week hebben wij de gevonden
voorwerpen weer in de hal uitgelegd.
Morgenochtend voor de musical van groep 8 is de
laatste mogelijkheid om dat wat van u of uw kind
is, mee te nemen. Blijven er dingen liggen dan
doneren wij die aan het goede doel.
DE OUDERPRAAT: VÓÓR OUDERS, DÓÓR
OUDERS
Al een flink aantal jaren verschijnt met enige
regelmaat “De Ouderpraat”, een krant voor en
door ouders met kinderen op OBS De Meander.
Wij maken dit blad met veel plezier, maar wat
vindt u er eigenlijk van?
Graag willen wij uw mening weten, zodat wij ervoor
kunnen zorgen dat de edities in de komende
schooljaren echt het lezen waard zijn voor u.
Wij vragen u daarom bij deze om een korte
enquête in te vullen, zodat wij weten waar de
interesse en belangstelling van “De MeanderOuder” naar uit gaat.
Via de link
http://www.surveymonkey.com/s/BFJQQBN
bereikt u onze enquête.
Graag uiterlijk 19 juli invullen. Bedankt!

ZOMERFEEST
Wat was het een geweldig zomerfeest! Gelukkig
hielp het weer mee zodat van alle activiteiten
genoten worden. Nog extra dank voor alle lekkere
hapjes en ieders inzet, in het
bijzonder voor het
Zomerfeestorganisatieteam: Michel,
Monique, Sandra, Sylvia en Corien!
NAMENS HET ORGANISEREND TEAM
Het organisatieteam van het zomerfeest is
allereerst erg blij dat het droog gebleven is
afgelopen woensdag! Om zonder middelen een
feest te organiseren, is nogal een uitdaging en we
zijn dan ook best trots op het resultaat: een super
feest en kostendekkend, misschien zelfs met een
beetje winst (dit zal ten goede komen aan de
feestelijke activiteiten volgend jaar)! Het was een
feest VOOR iedereen, maar is ook VAN iedereen
geworden, want zonder de goede opkomst, de
meegenomen heerlijke maaltijden, de dans- en
zangkwaliteiten en ijverige handen van groep 8 en
vooral de inzet van alle hulpouders, had dit nooit
tot stand kunnen komen! We hebben met veel
plezier de kar getrokken en ons doel om een
feestelijke avond voor de kinderen te organiseren,
is wat ons betreft bereikt. Iedereen heel, heel
erg bedankt!
Hartelijke groet, Michel, Monique, Sandra, Sylvia
& Corien
JUF LEONIE EN JUF MONIQUE
Deze week nemen wij afscheid van juf Leonie. Zij
heeft 6 jaar met veel plezier lesgegeven op onze
school. Daarvoor willen wij haar heel hartelijk
bedanken. Juf Leonie gaat haar carrière verder
vormgeven op OBS Joost van den Vondel. Juf
Jolanda is gisteren voor het laatst geweest. Zij
was hier dit jaar geruime tijd als invalleerkracht
werkzaam in groep 3-4A. Ook gaat onze dank naar
haar uit voor haar inzet.
Juf Monique, dit jaar invalleerkracht in groep 56B, zien wij volgend jaar nog terug als vervangster
van juf Nesrin. Zij zal aan het begin van het jaar
nog niet geheel beter gemeld zijn.

HVO/GVO
De protestactie heeft succes gehad, de
aangekondigde bezuinigingen voor HVO/GVO zijn
vooralsnog van de baan!
Herma (GVO) zal na de zomervakantie op een
andere school gaan lesgeven, er is op dit moment
nog geen naam bekend van haar vervangster.
EEN MOOIE UITSPRAAK
Afgelopen woensdag was de doorschuifochtend.
Een van de kleuters die naar groep 3 ging
verwoordde de spanning als volgt:

Ik heb een tril in mijn hart van
groep 3!

RAMADAN
Vorige week is de Ramadan begonnen. Wij wensen
iedereen die hier aan meedoet een mooie tijd en
veel plezier tijdens het Suikerfeest.
BRANDWEER OP BEZOEK
Niet schrikken als u donderdag aanstaande een
brandweersirene in de buurt van school hoort. Dan
komt namelijk een heuse brandweerauto op de
bezoek. Zo kunnen de kinderen van de onderbouw
aan het eind van de dag ‘uitgeblust’ van de vakantie
gaan genieten en zijn
de kinderen van de
bovenbouw alvast
‘uitgeblust’
voorbereid op de
vakantie als zij daar
vrijdag aan beginnen.
MEANDER VERANDERT
Na de zomervakantie hopen we u te verrassen met
een aantal kleurrijke veranderingen, waarvan de
lancering van onze nieuwe website er één zal zijn….
wordt vervolgd!
LEZEN IS LEUK EN LEERZAAM!
Welke ouder heeft interesse om mij als
leescoördinator te gaan helpen?
Denk aan het bijhouden van de
voorraad boeken die worden
ingezet bij het niveaulezen,
bestellen van nieuwe boeken,

oriëntatie op het vormgeven van een mini-bieb op
school, contact met de bibliotheek en het
inbrengen van eigen initiatieven! Ik zie uit naar uw
reactie op jacqueline@obs-demeander.nl

VEILIG OP VAKANTIE
De zomervakantie breekt nu aan
Hoe kunnen we veilig op weg gaan?
Check vooraf auto, scooter of fiets
Wees zeker; mankeert er niets?
Neem voldoende en regelmatig rust onderweg
Zo voorkomt u brokken en andere pech
Met wandelen kijk goed uit, ook in ‘t buitenland
‘Links-rechts-links’ zo loopt niets uit de hand
Zitten kinderen veilig voor- of achterop?
Kan ik door of is het beter dat ik even stop…
Een pas op de plaats is echt beter dan vliegensvlug
Wij zien u graag ongedeerd en uitgerust in
september terug!

Ik wens allen namens de
Verkeers-cie een fijne
vakantie,
Marjolein

VAN NOKIK
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

En tot 2 september!!!

Scrolt u gerust nog even naar beneden……

2012-2013 in beeld

Opening schooljaar 2012-2013
Sportdag 19 september 2012

LUI LEZEN

Koningsspelen

Boerderijbezoek 5-6
Zomerfeest 2013!

Maar er gebeurde natuurlijk nog veel meer………!!!!!!, maatjesmiddag, Sinterklaas op
school, kerstviering, Meandertheaters, enzovoort, enzovoort.

Bedankt allemaal voor het leuke schooljaar, graag tot ziens op 2 september
aanstaande. Geniet van de zomer.

