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HERFSTVAKANTIE
Deze week is de laatste week voor de
herfstvakantie. Dan zitten de eerste 7 weken van
dit schooljaar er al weer op. Wat gaat de tijd toch
snel. De herfstvakantie duurt van maandag 20 tot
en met maandag 27 oktober.
Fijne vakantie allemaal!

JAARKALENDER
In de jaarkalender is nog niet de juffendag van de
groepen 1-2 opgenomen. Deze is nu gepland op
donderdag 21 mei 2015.
Wel gepland staat de fietskeuring. Maar helaas
moeten wij deze verplaatsen, omdat de
medewerker die komt keuren niet op de geplande
dag kan. De fietskeuring vindt nu plaats op
maandag 3 november.
AFSLUITING KINDERBOEKENWEEK
Afgelopen vrijdag hebben wij de
Kinderboekenweek op gepaste wijze afgesloten.
Deze keer stond een Maatjesactiviteit op het
programma. Samen met jouw maatje een
feestmuts of vlag maken. Na een feestelijke
opening van de Kinderboekenweek dus ook een
feestelijke afsluiting.

OPEN LESSEN EIGEN OUDERS
Volgens de jaarkalender staan de open lessen voor
eigen ouders gepland op dinsdag 4 en vrijdag 7
november. De ochtend bestaat uit twee rondes
waarbij u in de klas van uw kind kunt kijken. Om
9.00 uur start ronde 1. Deze duurt tot 10.00 uur.
Dan is er tijd voor koffie en een praatje, waarna
om 11.00 uur ronde 2 start. Bij de klassen hangen
intekenformulieren.
Wilt u zich middels deze lijst
opgeven? Wij weten dan precies
hoeveel ouders wij kunnen
verwachten.
Wanneer u in de klas bent krijgt u
een kijkje in de keuken van de
school. U kunt dan meedoen, meehelpen en zien
hoe het eraan toegaat. Wij vragen u wel om dan de
leerkracht vooral zijn/haar werk te laten doen.
U bent in ieder geval van harte welkom!
TUINKLUSOCHTEND
Op zaterdag 1 november a.s. gaat weer een aantal
ouders aan het werk in onze schooltuin. De tuin
ziet er op dit moment weer geweldig uit, maar ook
het onkruid tiert welig. Tussen 9 en 12 uur gaan we
samen op een gezellige manier onze schooltuin, ons
leslokaal in de open lucht, weer mooi maken.
U heeft van ons een deelname formulier
ontvangen.
Heeft ook zin om hieraan deel te nemen? U bent
van harte welkom! Vult u dan alsnog het formulier
in en lever dit in bij de groepsleerkracht. We
hopen op mooi weer. We hopen op extra handen in
de tuin. Als u komt is het verstandig om
bijvoorbeeld eigen tuingereedschap zoals:
schepjes, spades of snoeischaar mee te nemen.
Voor vragen kunt u terecht bij Lies Bredenoord
van groep 1/2B en bij Jacqueline Duijvestijn van
groep 3.

OUDERPRAAT
De redactie van de Ouderpraat heeft weer nieuws
geplaatst op de website. Geheel in het teken van
het schoolproject ‘Water’ later dit jaar, gaan zij
alvast de diepte in. U leest de Ouderpraat
artikelen via http://www.obsdemeander.nl/ouders/ouderpraat
NAMENS DE SKA
Natuur & Techniek op de bso
Deze herfst verdiepen we ons 6 weken lang in
Natuur & Techniek. Allerlei leuke activiteiten voor
elke leeftijd. We gaan proefjes doen, lekker het
bos in om spullen te verzamelen voor de
herfsttafel, knutselen, een natuurquiz, bootcamp,
herfsthapjes maken en nog veel meer!
Samenwerking met het CNME (Centrum voor
Natuur- & Milieu Educatie)
In de herfstvakantie hebben we op 20 en 21
oktober de SKA Natuurdagen op Landgoed
Schothorst. Daar gaan we in groepjes op
speurtocht of expeditie!
Geen klant en toch naar de bso? Dat kan!
Ook als u geen klant bent van de SKA, kunt u uw
kind opgeven voor een dagje (of meerdere) bso,
Wij leggen u graag uit hoe eenvoudig dat werkt.
Bel 033 - 470 13 03 of mail naar info@ska.nl.
Meer informatie: www.ska.nl.

De workshops zullen op Vrijdagmiddag gegeven
worden van 15:30 tot 17:00, in tienercentrum So
What in Zielhorst. De eigen bijdrage is eenmalig
20 euro.
Zit uw dochter in deze leeftijd en zou ze een
steuntje in de rug kunnen gebruiken, geef uw
dochter dan snel op.
Voor vragen en/of aanmelden kunt u terecht bij;
Karim Bashandy
Karim.bashandy@welzin.nl
06-43141099
BROOD en SPELEN
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het
overblijven, dan doet u dit via
meander-amersfoort@broodspelen.nl of het
telefoonnummer van de overblijfcoördinator Kim
Vos 06-38826346.

OM ALVAST TE NOTEREN
Na de vakantie staat het volgende op de agenda:
- 4 november Nationaal Schoolontbijt
- Papiercontainer 5, 6 en 7 november

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

NAMENS WELZIN
Beste ouders/verzorgers,
Wij organiseren een workshop “Van Rups naar
Vlinder” voor meiden (10 t/m 12 jaar) met als doel
hun weerbaarheid te vergroten.
De bijeenkomsten vinden
plaats in de periode van 31
oktober t/m 19 december. De
meiden zullen dan 8x bij elkaar komen, waarin de
onderstaande thema’s besproken worden:
1. Introductie
2. Groepsdruk/ Experimenteren
3. Social Media
4. Onzeker / Faalangst
5. Omgaan met emoties (Boos/Verdrietig/Vrolijk)
6. Normen/ Waarden/ Grenzen
7. Fotoshoot (Professionele fotograaf)
8. Presentatie
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