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STUDIEDAG
Vorige week maandag is ons team op bezoek
geweest bij De Dubbelster. Er is gekeken naar
Engels door de hele basisschool (De Dubbelster
heeft hier al meer ervaring mee dan wij hebben)
en naar Coöperatief Leren. Dit is op een speciaal
vormgegeven wijze, samen leren. Ook zijn er
teamleden geweest die bij ons op school een
workshop hebben gevolgd, of zelf gegeven hebben.
Dit ochtendprogramma had een vervolg op het
kantoor van Stichting Meerkring. Toen stonden de
workshops in het teken van Presentatie en
ontwikkeling.
Afgelopen zaterdag heeft ons team ook een
studiedag gehad. Deze studiedag stond in het
teken van de toekomst. Waar willen wij met elkaar
naar toe? Wat staat ons te wachten? Veel
hierover kunnen wij nog niet vertellen, maar de
volgende overleggen over ons schoolplan staan al
weer gepland. Ook is afgelopen zaterdag met het
team gesproken over de nieuwe cao-PO. Het was
weer een vruchtbare dag.
SPORTDAG
Wat hebben een wij een
fantastische sportdag beleefd!
Na een mistig begin deed het
weer goed mee en de
activiteiten waren voor de
kinderen heel aantrekkelijk.
Doordat er een samenwerking
is geweest met
het ROC-MN,
zijn er deze keer minder
begeleiders nodig geweest. Dank
aan een ieder die deze dag heeft
mogelijk gemaakt!!!!

KAMP GROEP 8
Volgende week woensdag gaat groep 8 fris en
fruitig op kamp. Zij gaan zich vermaken in
Austerlitz. Vrijdag komen zij moe maar zeer zeker
voldaan weer thuis. Sander en Joop gaan vanuit

het team mee. Nu met z’n allen weer duimen op
mooi weer en fietstochten zonder lekke banden!

BEZOEK AAN DE WEBSITE: DE MOEITE
WAARD
Bekijkt u wel eens onze website? Het is echt de
moeite waard! Zo ziet u de agenda staan, maar ook
de ouderpraat is daar te vinden. Dit jaar is het
thema van de ouderpraat ‘Water’. Het laatste
artikel leest u via http://www.obsdemeander.nl/ouderpraat/interview-met-eenbadjuf
VAN SKA – DE DRAAKJES
We zijn vorige week begonnen met een nieuw
thema.
Van maandag 2 maart tot en met donderdag 2 april
werken wij met het thema;
Knuffels.
Tijdens dit thema mogen onze
kinderen hun eigen Knuffels
meenemen. We kijken naar deze
knuffels en voelen of ze hart of zacht aanvoelen.
We voelen ook aan verschillende stofjes/
papiertjes. Welke stofjes en/of papiertjes zijn
zacht, ruw, hard enz.
Woensdag 1 april en donderdag 2 april ronden we
dit thema af met een leuke activiteit samen met
ouders en de kinderen.
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

