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DE DRAAKJES
Van maandag 18 mei tot en met 11 juni is ons
thema “Wat heb je aan vandaag?”.
In Wat heb jij aan vandaag? staat kleding
centraal. De kleren van de kinderen zijn het
startpunt van de activiteiten.
Op de groep hebben we een eigen kledingwinkeltje.
Hier mogen kinderen bij elkaar kleding kopen.
De kinderen verkleden zich voor een modeshow.
Ze kijken naar feestkleding en praten over hun
kleren.
Verder wordt Puk geholpen zijn koffer in te
pakken om te gaan logeren.

PROJECTWEKEN
Volgende week en de week erna staat het
schoolproject op de agenda. Het thema van het
project is ‘Water’. En dan natuurlijk niet alleen om
met te spelen, maar ook waar het allemaal voor
dient. Wie weet is het ook volgende week mooi
weer en kan er nog wat gesproeid worden……

OUD PAPIER
De oud papiercontainer staat deze week weer
achter de school. Woensdag, donderdag en
vrijdagochtend kunt u uw oud papier inleveren.
Doet u de deur weer achter u dicht? Dank u!
LAATSTE SCHOOLDAG
In de zomervakantie vindt in de school een grote
re-styling plaats. Er komt in de gangen en lokalen
een nieuwe vloer, wanden krijgen een opknapbeurt
en worden geschilderd. U kunt zich voorstellen dat
dit allemaal heel veel voorbereiding vraagt.
Daarom is in goed overleg met de MR ervoor
gekozen dat alle leerlingen op vrijdag 10 juli vrij
zijn.
Op donderdag 9 juli gaan alle leerlingtafels en
stoelen naar buiten. Deze worden opgehaald door
een oud-ijzer handel. Mocht u een set willen
meenemen, dan kan dat op het moment dat er iets
buiten staat. Na de zomervakantie hebben alle
leerlingen dan ook een nieuwe stoel en tafel.
DRUKKE TIJDEN
Het zijn weer drukke tijden bij ons op school.
Groep 8 is al op kamp geweest, groep 7 heeft een
bijzonder schoolreisje gehad, er zijn uitstapjes
geweest naar het NME-centrum, er zijn twee
juffendagen geweest en voor groep 1-2 staat nu
het schoolreisje op het programma. Zij gaan
aanstaande donderdag naar Oud Valkeveen. Het
belooft mooi weer te worden en met zo’n stel
enthousiaste kinderen kan de dag niet meer stuk.
Veel plezier allemaal!!!!

AVOND4DAAGSE
Deze week wordt de avondvierdaagse Hoogland
gelopen. Kinderen van groep 4 doen mee met de 5
kilometer, kinderen van de groepen 5 tot en met 8
lopen de 10 kilometer. Het lijkt soms wel of de
A4D een snoepevenement is. Wist u dat er heel
andere traktaties zijn die de lopers ook
waarderen? Meer informatie vindt u op
https://a4dooginal.files.wordpress.com/2015/05/
flyer-a4d-gezonde-tractaties.pdf
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

