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SINT OP BEZOEK
Wat was het vrijdag 5 december weer gezellig op
school. Vol spanning stond iedereen op het plein te
wachten tot de komst van Sinterklaas en zijn
Pieten. De dag ervoor stond er plotseling een
lunchkeet voor de school. Bij het team ontstond
wat paniek; kon iedereen vrijdag de aankomst wel
goed aanschouwen? Vrijdagochtend bleek dat
Sinterklaas deze keet had besteld om er in te
kunnen slapen. Zo zou hij niet te laat komen. Maar
toch…… Wij stonden te wachten en te zingen, en
plotseling kwamen er 2 Zwarte Pieten uit de school
gelopen. Zij wisten wel waar Sint was. In de keet
dus! Hij had zich alsnog verslapen.
Na het ontvangst is Sint met zijn gevolg de school
ingegaan. In alle klassen is het feest uitgebreid
gevierd met een bezoek aan de Sint of met de
meest prachtige surprises. Zoals op onze
facebookpagina
https://www.facebook.com/obsdemeander
te lezen staat:
Iedereen voelt zich
verantwoordelijk om
het voor de ander ook
prettig te maken.
HEERLIJK!
Sint en Pieten, dank
voor jullie bezoek. Tot
volgend jaar!

VAN DE OUDERRAAD

Herinnering Ouderbijdrage
Van het merendeel van de leerlingen is de
ouderbijdrage betaald. Helaas heb ik nog niet van
iedereen de ouderbijdrage mogen ontvangen.
Mocht u deze nog niet betaald hebben, wilt u dit
dan alsnog doen?
De bijdrage per kind is als volgt:
Ouderbijdrage schooljaar 2014-2015
Groep 1 t/m 6 :
€ 52,00 per kind
Groep 7
:
€ 65,00 per kind

Groep 8
:
€ 87,50 per kind
De ouderbijdrage dient overgemaakt te worden op
bankrekening
NL12 INGB 0006 1184 67
ten name van Ouderver Openbare Basisschool De
Meander
onder vermelding van de voornaam van uw
kind(eren) en het nummer van de groep(en).
Bijvoorbeeld: Daan 2a, Esther 6b
Indien u vragen, aan- of opmerkingen heeft, kunt u
mij bellen of mailen.
Vriendelijk dank voor uw medewerking,
Lisette van der Eerden
Penningmeester OR Meander
Tel. 06 - 15166779
E-mail: penningmeesterormeander@gmail.com

Kerstversiering over, denk aan school
Heeft u nog kerstversiering liggen waar u niks
meer mee doet. Wij kunnen het goed gebruiken om
volgend jaar de school mee te versieren. Dit kan
van alles zijn
bijvoorbeeld ballen,
slingers, lichtjes en
overige decoratie.
In de centrale hal
staat een inzamelbak
waar u deze spullen in
kunt doen.

GOEDE DOEL – KERSTVIERING
Tijdens het Kerstdiner voor onze kinderen is er
een mogelijkheid om een donatie te doen in de
3FM Serious Request collectebus,
Deze staat in de hal.
Dit jaar zal er worden gedoneerd voor alle meisjes
die slachtoffer worden van uitbuiting en seksueel
misbruik.
Meisjes van 7/8/9 jaar worden gebruikt als
prostituees en zwaar mishandeld. Wij vieren kerst
op school.

Deze meisjes (die net zo oud zijn als onze
kinderen) niet. Zij hebben geen ouders, onderdak
of geld en krijgen geen liefde
zoals wij dat aan onze kinderen geven.
Wij willen hierbij even stil staan tijdens de
kerstviering.
(dit is een initiatief van een ouder en wordt
gesteund door de Ouderraad)
ABC KATTENBROEK STOPT
Wegens bezuinigingen en verandering van
inrichting van de Amersfoortse Brede Scholen,
stopt ABC Kattenbroek in 2014 met het
organiseren van activiteiten voor kinderen en hun
ouders. In deze laatste flyer vindt u nog een
laatste aanbod van leuke en zinvolle activiteiten.
Wacht niet te lang en schrijf uw kinderen snel in.
De knutselclub, huiswerkbegeleiding en leerlingen
wijkraad gaan wel gewoon door na deze datum.
Natuurlijk blijven de scholen met elkaar in gesprek
om het in de wijk prettig te laten blijven op het
gebied van samen leren en leven.

Maar ik heb ook een vraag aan u, mocht u als
ouders, initiatieven hebben, die voor de kinderen
van de wijk zinvol zijn, dan nodig ik u graag uit
contact op te nemen met mij, tot uiterlijk 1
januari. Na deze datum kunt u contact opnemen
met uw eigen schooldirectie.
Dank voor uw vertrouwen en betrokkenheid,
Namens ABC Kattenbroek, Mariette ter Beeke,
coördinator.
mariette@villavathorst.nl
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.

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

