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OPENING SCHOOLJAAR
Gisteren is het nieuwe schooljaar weer van start
gegaan. En wat een bijzondere opening hebben wij
mogen meemaken! Ons nieuwe logo is onthuld. Je
ziet de meanderende weg, de contouren van ons
gebouw en 8 gekleurde zonnestralen. Deze staan
voor de diversiteit van de kinderen, het onderwijs,
de groepen en de circuits. Wij vinden het echt
prachtig en aan de geluiden te horen, u ook. Laten
wij er een kleurrijk jaar van maken.

NIEUW LOGO, NIEUWE WEBSITE
Na het afhandelen van wat technische details
hopen we de eerste versie van de nieuwe website
één dezer dagen te kunnen lanceren. Na lancering
zullen er nog diverse functies toegevoegd worden.
Houdt u ons in de gaten? www.obs-demeander.nl

WOENSDAG FRUITDAG
Sinds vorig jaar hebben wij op
woensdag een fruitdag. De kinderen
nemen dan als tussendoortje geen
koek of brood mee, maar fruit.
Mochten kinderen geen fruit lusten, dan is het
natuurlijk altijd mogelijk om groente zoals een
wortel, komkommer o.i.d. mee te geven. Op deze
manier willen wij ook aan de kinderen duidelijk
maken dat gezonde voeding belangrijk is.
Natuurlijk mag fruit ook op andere dagen
meegegeven worden. Zorgt u er wel voor dat het
schoon en evt. gesneden is?
Eet smakelijk!!!!
INFORMATIEAVONDEN
Zoals u al voor de vakantie heeft kunnen lezen zijn
de informatieavonden al snel gepland. Toch nog
even een kort overzicht:
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

NIEUW LOGO, NIEUWE FACEBOOKPAGINA
We hebben ook een Facebookpagina waar u
De Meander op kunt volgen:
www.facebook.com/obsdemeander

Geeft u ons een

?

NIEUW LOGO, NIEUWE T-SHIRTS
Met het in gebruik nemen van het nieuwe logo zijn
wij ook aan nieuwe t-shirts toe. Helaas ontbreken
hiervoor de financiële middelen. Weet u een
bedrijf/werkgever die nieuwe shirts met het
schoollogo aan ons wil schenken, met daarbij
eventueel ook vermelding van de bedrijfsnaam of
-logo, geeft u dat dan even door aan juf Sabine of
meester Joop. Wij hopen van ganser harte dat ook
deze droom verwezenlijkt gaat worden.
NIEUWE GEZICHTEN IN DE SCHOOL
We verwelkomen diverse stagiaires in de groepen
en onze nieuwe creatieve (muziek)therapeute Kiki.
Onze conciërge Sandra heeft ook versterking
gekregen; zijn naam is Ronald. We wensen een
ieder veel werkplezier op De Meander.

PAPIERCONTAINER
Heeft u in de vakantie ook heel wat papier
gespaard? Dan kunt u dat deze week in de grote
container achter de school plaatsen. Woensdag,
donderdag en vrijdag staat de container er weer.

KINDEREN BRENGEN
Na de zomervakantie mogen de kinderen van de
groepen 1-2 en 3 tot in de klas gebracht worden.
Voor hen staat de deur 10 minuten voor aanvang
van de lestijd open. Na de herfstvakantie zijn de
kinderen van groep 3 zo groot dat wij verwachten
dat u buiten afscheid van elkaar neemt.

WEEK VAN DE GROENE VOETSTAPPEN
Welke klas is het groenst?
Van 16 t/m 20 september 2013
doet onze school weer mee met
het project Groene Voetstappen
dat wordt gehouden in het kader
van de Europese Mobiliteitsweek.
Overal in Europa worden deze
week projecten georganiseerd om het lopen en
fietsen te promoten. Uw kind krijgt van school een
stickerboekje en een stickervel.
Voor elke heen en/of terugreis die het lopend of
fietsend aflegt, plakt hij of zij een Groene
Voetstapsticker in het boekje. Aan het einde van
de actieweek tellen we het aantal Groene
Voetstappen. De klas die er het meest verzameld
heeft (in de onder- of de bovenbouw), is de
groenste klas van 2013.
Wat vragen we van u?
We doen om een aantal redenen mee met dit
project.
1. Graag besteden we extra aandacht aan een
veilige verkeerssituatie rond de school.
Daarom willen we u nogmaals wijzen op het
parkeerbeleid. Parkeert u a.u.b. op de laan der
Hoven of achter de school op De Verwondering.
Parkeren vóór de school kan alleen in de vakken.
We zien helaas nog vaak auto’s die voor de school
stoppen om een kind af te zetten, of even snel
langs de weg of op het grasveld parkeren. Dat lijkt
misschien niet zo erg, maar voor een jong kind
maakt dat de verkeerssituatie erg
onoverzichtelijk.
2. Daarnaast levert het laten staan van de auto
milieuwinst op en
3. is het gezond om veel te bewegen. We vragen u
dus om uw kind de komende week lopend of met de
fiets naar school te brengen. Ook zouden we het
leuk vinden als u in deze week met uw kind extra
aandacht besteedt aan de thema’s verkeer,
bewegen en milieu.
Meer informatie: www.groenevoetstappen.nl of
www.mobilityweek.eu/

jaar bij elkaar voor een kort overleg. Heb je
interesse of heb je een vraag, neem dan vooral
contact met ons op.
Met vriendelijke groet, Marjolein van Harmelen en
Simone Vermaas (simone@wittebol.net)

VAN NOKIK
Het schooljaar is begonnen, de overblijf ook! Ik
hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad!
Ik wil graag meteen even aandacht schenken aan
het aan- en afmelden van uw kind(eren). Als uw
kind met een abonnement overblijft, maar hij/zij
is er een keer niet, laat mij dit dan even weten.
Dan hoef ik geen zoektocht te organiseren. Heeft
uw kind een strippenkaart, dan graag wven een
berichtje wanneer er wel overgebleven wordt. In
beide gevallen is een smsje al voldoende:
0638826346.
Indien u dagen van overblijf wilt aanpassen, dan
kunt u een mail sturen naar administratie@nokik.nl
Tot slot: ik heb mijn planning in principe dicht,
maar kan nog wel wat reserve overblijfkrachten
gebruiken. Bij interesse hoor ik het graag!
Kim Vos
MEERDERE NIEUWSBRIEVEN ONTVANGEN
Wanneer u meerdere kinderen bij ons op school
heeft, dan ontvangt u ook meerdere
nieuwsbrieven. Dit gebeurt ook wanneer uw kind
VIP-kind is. Dat zijn de kinderen die 3 jaar zijn en
bij ons zijn ingeschreven. Helaas lukt het niet in
het huidige systeem om u maar één brief te
sturen. Maar een geluk; u hoeft het maar één keer
te lezen ;-)

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

VERKEERSOUDERS GEZOCHT
De verkeerscommissie is op zoek naar versterking.
Extra handen zijn altijd handig. De
verkeerscommissie organiseert bovenstaande
activiteit in september, de fietscontrole van groep
5 t/m 8 in oktober en de verkeersweek in mei.
Tevens zorgen we ervoor dat we het Utrecht
Verkeerslabel blijven behouden. De tijdsbesteding
is niet zo groot. We komen ongeveer 5 keer per
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