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UITSLAG MR-VERKIEZING
De verkiezing heeft een opvolger opgeleverd
voor Mariska Droop, namelijk Fennie
Zwanepol. We zijn blij dat we weer op
volle sterkte zijn als MR. De MR
bestaat nu uit Simone Koedijk
(groep 6), Ingrid Habraken (groep
5),
Alita Aalten (groep 5), Remco de Noord (Femke
groep 3, Lotte groep 1/2b), Fennie Zwanepol
(Remy groep 8, Ramon groep 5, Eyla groep 4) en
Maartje van Hardeveld (Geeske groep 4, Imke
groep 1/2a). Mocht je vragen of opmerkingen
hebben over het beleid van de school, neem vooral
contact met ons op!
Groeten,
Maartje
GVO NIEUWS
Tot de kerstvakantie gaan onze lessen
levensbeschouwing en godsdienst over het
onderwerp WENS. De meeste van ons
hebben genoeg te wensen, dus er is voldoende stof
om over na te denken.
Wensen zijn er in soorten en maten. Het doen van
een wens is eigenlijk een bijzondere gebeurtenis.
Je wordt je bewust van wat je echt belangrijk
vindt. En bijna automatisch gaat dat gepaard met
de vraag wat je kunt doen om de wens te
realiseren, voor jezelf of voor een ander. Zo
bezien is het doen van een oprechte wens een
krachtige uitspraak, die een deel van je leven
richting kan geven.
En natuurlijk, het decembergevoel bestaat voor
een groot gedeelte uit wensen. Denk maar aan de
gespannen verwachtingen over de verlanglijstjes
voor de sint, de stemmige vredeswensen rond
kerst en de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Daar sluiten we met onze lessen natuurlijk bij aan.
De lessen voor de kerst zullen in het teken staan
van de vervulling van wensen. Want dat is wat het
kerstfeest ook voor gelovigen betekent: de
vervulling van de wens dat de Zoon van God ‘

geboren wordt, die een leven in vrede op aarde
mogelijk maakt.
Met vriendelijke groeten,
Anjo Spaan (docent levensbeschouwing en
godsdienst)

SINTERKLAASNIEUWS
Aan alle kinderen van de Meander,

Sinterklaas is alweer aangekomen
En is het tijd om over mooie cadeaus te dromen.
De tijd van pepernoten en speculaas breekt ook
weer aan.
Op donderdag 28 november mag iedereen zijn
schoen op school laten staan.
De Sint heeft ons ook laten weten,
Dat we zijn verjaardag niet mogen vergeten.
Op woensdag 4 december gaan we het met hem
hier vieren.
En starten we als hij mét Pieten ons plein op komt
zwieren.
De kleuters komen om 8.20 eerst naar hun eigen
klas,
En brengen daar eerst hun tas.
We verzamelen daarna allemaal op het plein
En horen van juf of meester waar ze precies
moeten zijn.
De papa’s en mama’s wachten achteraan
En de kinderen staan vooraan.
Zo kan iedereen het feest goed beleven
En kunnen de kleintjes Sint misschien nog een
handje geven.
Daarna is Sint er voor de jongste groepen.
De Draakjes, de kleuters, groep 3 en 4
En daarna maakt hij ook met de groepen 5 t/m
8 nog eventjes plezier.

Het feest is weer afgelopen om 11.45 voor de
groepen 1 t/ m 4
De rest van de kinderen maken tot 12.15 plezier.
Groeten van de informeerpieten.

De redactie van de Ouderpraat levert ook haar
bijdrage aan deze nieuwsbrief. Zij hebben
Letterpiet/hoofdpiet Trapadoelie geïnterviewd.
Dit interview kunt u lezen in de bijlage van deze
Nieuwsbrief.

OM ALVAST REKENING MEE TE HOUDEN
- 4 december Sinterklaas op school
- 5 december groep 1-4 ’s middags vrij
- Papiercontainer 4, 5, 6 december
VAN NOKIK
In de bijlage treft u een brief aan over de
ontwikkelingen rondom 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

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

