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ZOMERFEEST DE MEANDER – IK HOU VAN
HOLLAND
Vorig jaar zaten we met de handen in het haar,
omdat de regen ons
feestje dreigde te
verstoren, maar dit jaar
moesten we een aantal
hittegolfmaatregelen
nemen: de laatste
voorraden waterijs en
ijsblokjes weten te bemachtigen, extra koelkasten
erbij en ook veel water- en limonadekannen
geregeld! En het water was niet aan te slepen… De
partytenten waren dit jaar niet tegen de regen,
maar om de meest felle zonnestralen tegen te
houden. Bij de opening en sluiting het nummer
Energie, maar er werd nog meer gedanst, o.a. door
Pink Dynamite, het junior wedstrijdteam van
Studio Pauline waar Tessa uit groep 8 aan
deelneemt. Verder dit jaar weer andere spelletjes,
een heerlijk buffet en dat allemaal onder
tropische omstandigheden. Het was een geweldig
feest, on-Hollands warm, maar met echt Hollandse
gezelligheid!
Iedereen die ons geholpen heeft bedanken we
enorm: de ouders/verzorgers en juffen/meesters
bij de spelletjes, achter de bar, bij de pan, bij de
suikerspinnen, bij de muntverkoop en met het
opbouwen en afbreken. Zonder jullie hulp was dit
allemaal niet mogelijk geweest! Nogmaals, iedereen
superbedankt!

Organisatieteam Zomerfeest,
Rinke, Monique, Sandra, Sylvia en Corien
KASCOMMISSIE GEZOCHT
Als penningmeester van de OR ben ik op zoek naar
een ouder die dit jaar de kastcontrole uit zou
willen voeren.
De kascommissie is ingesteld om de uitvoering van
het financieel beheer door het bestuur van de
Ouderraad onafhankelijk daarvan te controleren.
De taak van de kascommissie is de administratie
van de penningmeester te controleren op
correctheid en traceerbaarheid. Het gaat hierbij
om de kas van schooljaar 2014-2015.
De controle zal eind augustus-begin september
plaats vinden.
Heeft u interesse of vragen dan kunt u mailen naar
penningmeesterormeander@gmail.com of 0615166779
Met vriendelijke groet,
Lisette van Eerden-Mooij - penningmeester
AFSCHEID JUF LIES
Vorige week vrijdag heeft juf Lies Bredenoord
haar afscheid gevierd. Belangstellenden kwamen
langs om Lies te bedanken en de hand te schudden.
Van Stichting Meerkring kwam Christian v.d. Brink
(lid CvB) om zijn dank uit te spreken en Lies een
prachtig cadeau te overhandigen.
Een week eerder heeft het team een prachtig
teamuitje gehad. Het een en ander stond in het
teken van Lies. Eerst zijn wij naar Tienhoven
gegaan om met een fluisterboot te varen in de
Molenpolder.
Prachtig! Het
water was heel
rustig, het
weer
aangenaam, de
gids vol met
kennis en de
sfeer prima. Na
de boottocht
zijn wij, omdat Lies ook van reizen houdt, heerlijk
in een wereld(s)restaurant gaan eten, alwaar Lies

een boom(pje) heeft ontvangen van het hele team.
Een mooie afsluiting van een prachtige carrière.

Het team wenst u een

en graag tot 24 augustus op het plein voor de opening van ons mooie, ‘nieuwe’ gebouw!

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

