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VERKEERSWEEK 2014
Met groot enthousiasme namen leerlingen,
meesters en juffen deel aan de jaarlijkse
Verkeersweek. De zon was ons gunstig gezind, wat
fijn was voor de pleinactiviteiten.

Het spandoek van VVN en de ballonnen lieten ieder
weten dat er deze week extra aandacht aan
verkeer gegeven werd en de hele week door
bruiste het van activiteiten.
In de school kwamen tekeningen met het thema
verkeer aan de muur en voor het raam van de
teamkamer waren verschillende eigen gemaakte
verkeersborden te bewonderen.

Buiten werd er druk op verschillende parcours
gefietst. Verschillende verkeersituaties werden
nagebootst, op het plein getekend en van borden
voorzien. Fietsen zijn gecontroleerd op veiligheid
en ‘Duimpjes’ voor het parkeren zijn aan
bestuurders uitgereikt of onder de ruitenwisser
gestoken.
De Verkeercommissie (VOK) had verschillende
extra’s georganiseerd. Van de NS hebben twee
vaders, die hier werkzaam zijn, verhalen verteld –
veel dank voor jullie inzet! Verder was Rover
uitgenodigd en werden de leerlingen uitgedaagd
reizen met het openbaar vervoer naar
bijvoorbeeld Slagharen uit te zoeken.

Op ‘De Verwondering’ stond een grote kraanwagen
van de ROVA, waarin leerlingen een kijkje konden
nemen. Een enthousiaste medewerker vertelde
over het werk van ROVA.
Al met al kan OBS De Meander trots en tevreden
terugkijken!
Allen bedankt voor jullie medewerking!
Namens de Verkeers-cie,
Marjolein van Harmelen
INFORMATIEAVOND TRAINING ‘AANDACHT
WERKT’
Met de kleuters zijn we gestart met de acht
weken durende aandachtstraining volgens de
methodiek van Eline Snel. Bij voldoende
belangstelling wil juf Chris (zij geeft de lessen)
aan de ouders van de
kleuters, maar ook aan
andere belangstellenden, hier
meer informatie over geven.
U bent van harte welkom!
De avond zal worden
gehouden op woensdag 11 juni van 19.30 tot
ongeveer 20.30 uur. Aanmelden kan via
chris.harreveld@obs-demeander.nl

AVONDVIERDAAGSE
Op dinsdag 3 juni start de avondvierdaagse.
Iedereen die hieraan meedoet, heeft de indeling
en verdere informatie ontvangen.
We willen graag benadrukken dat de
avondvierdaagse een sportief
evenement is en geen
‘snoep’evenement! Als u
versnaperingen meegeeft, dan
graag zo gezond mogelijk.
We wensen alle deelnemers veel
wandelplezier!
Voor informatie over de route:

http://avondvierdaagsehoogland.creativecontact.nl
/Start-Route-informatie/Route-10-km/

PAPIERCONTAINER
Van woensdag 4 t/m vrijdag 6 juni staat de
papiercontainer weer opgesteld achter de school.
Levert u weer uw papier en karton in?

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

VRIJE DAGEN
Denkt u eraan dat wij deze week tot en met
woensdag school hebben? Daarna is het
Hemelvaartsdag. Die dag en vrijdag zijn wij vrij.
Maandag 9 juni is het e Pinksterdag en ook dan is
de school gesloten. Dinsdag 10 juni heeft het team
een studiedag en zijn de kinderen weer vrij.
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