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KONINGSSPELEN / SPONSORLOOP
Aanstaande vrijdag is het weer zover, onze
jaarlijkse sponsorloop.
Maar voordat de leerlingen daaraan beginnen, gaan
ze eerst met de hele school, ieder in hun eigen
klas, aan tafel voor een goed en feestelijk ontbijt.
Daarvoor graag op donderdag 23 april uw kind een
bord, mok en bestek meegeven naar school!
Als uw kind iets beslist niet mag eten, dit graag,
voor alle zekerheid, doorgeven aan de leerkracht.
Na het koningsontbijt
verzamelen alle kinderen zich om
9.30 uur op het plein voor een
dans op het liedje ‘Energie!’ van
Kinderen voor Kinderen:
http://www.koningsspelen.nl/dansjeenliedje/
Een goede warming up voor de sponsorloop, want
daarna starten de groepen met lopen. De groepen
lopen hun rondjes op de Hof der Reflectie (achter
de school) en de tijden zijn:
Groep 1 en 2 van 10.00 – 10.15 uur
Groep 3 en 4 van 10.25 – 10.40 uur
Groep 5 en 6 van 10.50 – 11.10 uur
Groep 7 en 8 van 11.20 – 11.40 uur
Wij hopen van harte dat u uw kind komt
aanmoedigen.
De ouderraad zorgt voor koffie/thee en koek en
dat is tegen betaling verkrijgbaar.
De opbrengst komt dit jaar ten goede aan het
Ronald McDonald Kinderfonds. Het kinderfonds
zorgt er voor dat ouders en
zieke of gehandicapte kinderen
dicht bij elkaar kunnen zijn.
Dagelijks zijn de Ronald
McDonald Huizen voor circa 250
ouders een thuis. Ook zijn er
vier, compleet aangepaste,
vakantieverblijven, speciaal voor kinderen met een
handicap. Dus help gezinnen met een ziek kind!
Wij hopen op mooi weer vrijdag en op een mooie
opbrengst voor dit prachtige doel!

BERICHT VAN DE MR
Wanneer u als ouder vragen heeft aan de MR kunt
u ons mailen via mailadres:
mr@obs-demeander.nl.
Op de website worden de notulen van de MR
vergaderingen geplaatst en leest u waar de MR
zich mee bezighoudt.
PLEIN
Zoals u heeft gezien is een deel van het plein
opgeknapt. Wij buigen ons nog over de betonnen
wand die is geplaatst. Hoe kunnen wij hem mooi
versieren?
In de zandvlakte is ook
ander zand geplaatst. Er
zitten grovere delen in. Dit
is om te voorkomen dat het
zand door de wind
verplaatst wordt. Ook is er
een verhoging in de
zandvlakte gekomen. Door
deze verhoging is er een
onderbreking van de wind, wat er voor moet
zorgen dat het zand nog minder wegwaait.
VERKEERSWEEK
Volgende week is onze jaarlijkse verkeersweek.
Extra aandacht voor dat wat je in het verkeer
kunt tegenkomen. Veilig en Verantwoordelijk, ook
in het verkeer. Door extra aandacht aan het
verkeer te besteden hebben wij ons Utrechts
Verkeers Label weer verlengd gekregen. Met dank
aan de Verkeersouders die zich telkens weer
inzetten om verkeersactiviteiten aan de kinderen
te kunnen aanbieden.

KONINGSDAG en MEIVAKANTIE
Volgende week maandag is de school gesloten. Wij
vieren dan Koningsdag. Daarna gaan wij nog 4
dagen naar school. Dan is het moment van de
meivakantie aangebroken. De meivakantie is van 4
tot en met 15 mei. Wij wensen iedereen veel
plezier tijdens deze vrije dagen.

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
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