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KONINGSSPELEN
Vrijdag 25 april was het een drukke dag op
school, met een koningsontbijt, koningsspelen én
een sponsorloop. De kinderen hebben genoten.
Veel ouders hebben deze dag geholpen en we
willen hen en het beweegteam hierbij nogmaals
bedanken voor hun inzet!
Het was een gezellige dag met prachtig weer, die
werd afgesloten op het schoolplein met
“Meander’s got Talent”. Er waren diverse
spetterende dansoptredens. Na flink beraad koos
de jury voor de meiden van groep 7, zij gingen er
met de hoofdprijs vandoor en kregen een heus
erelintje.
SPONSORLOOP
Ook hebben de kinderen weer goed hun best
gedaan voor de sponsorloop. De sponsorloop is
weer heel goed verlopen. Een ander rondje voor
de bovenbouw, maar het ging heel goed.
Nog even ter herinnering, als uw kind het geld van
de sponsorloop nog niet ingeleverd dan dit graag
voor a.s. vrijdag doen. Dan kunnen wij binnenkort
de cheque uitreiken aan SOS Kinderdorpen. Bent
u ook zo benieuwd naar het eindbedrag?

parkeren op de plek waar normaal gesproken de
oud papier container staat.
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw auto op deze
woensdagochtend aan de huiskant te parkeren
i.p.v. de graskant?
Wij vragen uw medewerking om de kinderen een
veilige les te bezorgen en bieden onze excuses
aan voor eventuele overlast.
In het kader van de komende Verkeersweek 19
t/m 23 mei willen we graag extra aandacht
schenken aan parkeren bij school. Helpt u mee om
dit veilig te doen?
Het liefst zien we dat onze leerlingen lopend of
op de fiets naar school komen. Goed voor het
milieu en goed voor de gezondheid! Natuurlijk
realiseren we ons ook dat dit niet altijd kan en er
overwegingen zijn om de kinderen met de auto te
brengen.
Er komen van drie verschillende scholen fietsers
en voetgangers langs onze school.
Voor de veiligheid van alle kinderen heeft onze
school daarom de regel:

Parkeer de auto alleen in de parkeervakken aan
de Laan der Hoven of achter school op De
Verwondering. Dan ondervinden de fietsers en
voetgangers vóór school geen hinder.
Als extra stimulans zullen
leerlingen uit de bovenbouw
rond de Verkeersweek
automobilisten die zich
hieraan houden belonen.
Help ons Verkeersouders
(VOK) mee en laat zien dat
OBS De Meander het
Utrechts Verkeerslabel waard is!
Namens de Verkeers-cie,
Marjolein van Harmelen

VERKEERSWEEK:AANDACHT VOOR PARKEREN
Op woensdag 21 mei a.s. van 9:15 tot 12:00 uur
zal een vrachtwagen van ROVA onze school
bezoeken. We willen deze auto graag laten

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

