Nieuwsbrief extra
17 juli 2014
BIJNA VAKANTIE
Nog heel even en dan is het werkelijk zover:
Zomervakantie 2014! Nog even voordat het begint
nog een extra nieuwsbrief met wat kleine
wetenswaardigheden van school.
Geniet vooral van de vrije dagen, het is maar zo
weer 1 september en dan start het komend jaar
alweer.
ZOMERFEEST DE MEANDER-KLEURRIJK!!!
De hele week regen, dus op dinsdag begon het
organisatieteam zich toch wel zorgen te maken.
Visioenen van een kletsnat druppende DJ achter
zijn mengpaneel, alle heerlijke hapjes die van het
buffet spoelen... Nee toch???
Vanwege de slechte weersverwachtingen werd op
het laatste moment in overleg met meester Joop
een plan B geïmproviseerd, zodat het feest in
aangepaste vorm toch door zou kunnen gaan. Met
passen en meten kregen de belangrijkste zaken
een gegarandeerd droog plekje in de gymzaal en
centrale hal: de DJ, het buffet, de schmink- en
hennadames en natuurlijk de bar en vergeet vooral
de suikerspinnen niet. In de regen hebben we toch
springkussen, voetbalspel en het reuzetwister
klaargelegd, we blijven immers optimisten! Ons
vertrouwen werd beloond, want de weergoden
waren ons gunstig gezind en de regen stopte, op
het moment dat de eerste feestgangers kwamen
binnendruppelen. Het begon pas weer te regenen
toen het feest voorbij was, wat een geluk! We
hebben gewoon buiten op het plein (om de plassen
heen) spelletjes gedaan en binnen was de muziek,
het eten, een fantastische Braziliaanse Capoeira
voorstelling en de geweldige, swingende Moving
Stars meiden. Het buffet was zeer kleurrijk, er is
Afrikaanse bobotie gespot, sushi, Surinaamse
pasteitjes, hotdogs, Indische balletjes en nog veel
meer lekkers.
Kortom, we hebben een TOPFEEST gehad,
kleurrijk en supergezellig! Iedereen die ons
geholpen heeft bedanken we enorm: de

ouders/verzorgers en juffen/meesters bij de
spelletjes, achter de bar, bij de pan, bij de
suikerspinnen bij de hennaversieringen, bij de
muntverkoop en met het opbouwen en afbreken.
Zonder jullie hulp was dit allemaal niet mogelijk
geweest! Nogmaals, superbedankt!
Organisatieteam Zomerfeest,
Michel, Monique, Sandra en Corien
AFSCHEID GROEP 8
Woensdag 16 juli heeft groep 8 afscheid genomen
met een geweldig optreden tijdens hun allerlaatste
Meandertheater. Wat werd er goed gespeeld en
wat was het een leuke musical! Met een lach en een
traan voor de laatste keer op ons podium. Trotse
familieleden in het publiek. Groep 8, het was
geweldig!!!!

OR-JAARVERGADERING
De OR-jaarvergadering wordt niet, zoals eerder
vermeld, gehouden op 18 september, maar op
woensdag 24 september. De vergadering start om
20.00 uur. Noteert u deze wijziging in uw agenda?

VAN BROOD EN SPELEN
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.

BEDANKT
Dit schooljaar had niet kunnen verlopen zonder uw
hulp. Of het nu was bij het hulp bieden bij de
Verkeersweek, technieklessen ondersteunen in de
groep, werken aan de website, helpen bij het lezen
met kinderen, rijden naar een uitstapje, het
organiseren van het Zomerfeest, etc. Wij zijn u
zeer dankbaar dat u met zoveel inzet een bijdrage
heeft geleverd aan onze school. Dat verdient
een………….

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL!!!
Namens het team:

En scroll gerust nog even naar de onderste pagina
voor een foto-overzicht van het afgelopen
schooljaar……

Vriendelijke groeten,
Joop Stas
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