Nieuwsbrief
05 oktober 2015
VAN DE OR-PENNINGMEESTER
Ouderbijdrage 2015-2016
Afgelopen vrijdag heeft uw zoon/dochter een
brief meegekregen over de ouderbijdrage voor
komende schooljaar. Hieronder vindt u nogmaals
de inhoud van deze brief.
Samen met school organiseert de ouderraad van
De Meander allerlei activiteiten, zoals Sint
Nicolaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes en
schoolkamp. Al deze activiteiten worden betaald
uit de ouderbijdrage. Zonder de ouderbijdrage zou
het niet mogelijk zijn deze activiteiten te
bekostigen.
In de jaarvergadering van de ouderraad op 15
september 2015 is de hoogte van de ouderbijdrage
voor het schooljaar 2015-2016 vastgesteld.
De bijdrage per kind is als volgt:
Ouderbijdrage
Groep 1 t/m 6 :

€ 53,50 per kind

Groep 7

:

€ 66,50 per kind

Groep 8

:

€ 89,00 per kind

Ik verzoek u de ouderbijdrage vóór 1 november
2015 over te maken 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

VAN DE LUIZENCOMMISSIE
Luizenbericht
Beste ouders/vertegenwoordigers,
Helaas missen we voor een paar groepen nog
luizenouders.
Wat houdt dat in? Dat je na elke vakantie even de
kinderen uit de groep controleert of zij luis of
neten hebben.
Hoeveel tijd dat in beslag neemt? Nou….. ongeveer
3 uur op jaarbasis.
Ik weet niet hoe ik moet controleren! Wel….. ik kan
je daarbij helpen en het voordoen J
Hierbij dus een laatste oproep van mij: voor de
volgende groepen zoeken wij nog luizenouders:
Groep 1-2 A
Groep 5
Groep 6
Groep 8
Komen er geen aanmeldingen? Dan zullen deze
groepen helaas dit jaar door moeten zonder
luizenouders en zonder controle. Dus….. krab
jezelf eens achter de oren en geef je bij mij op!
Dat kan via dpellen1973@gmail.com. Het is een
luizenbaantje ☺
Met vriendelijke groet,
Daniëlle van der Steen, moeder van Zoë uit groep
3
Centrale Luizencommissie OBS De Meander
CIRCUS!!!
Het kan u niet ontgaan zijn dat we druk bezig zijn
met het organiseren van een leuke circusdag op
dinsdag 13 oktober. Inmiddels hebben al veel
ouders zich aangemeld, maar we zijn nog steeds op
zoek naar wat hulp. Dus mocht u kunnen of iemand
niet op de lijst zien staan, vraag hem of haar dan
zich op te geven. Meldt u aan op het bord in de hal
of via de mail (ouderraad@obs-demeander.nl)
Mocht u 13 oktober niet kunnen helpen, maar vindt
u het wel leuk om iets te doen. Op
maandagmiddag 12 oktober om
13.00 uur wordt de school
versierd, ook hiervoor zoeken wij
nog ouders.

Afgelopen weekend hebben alle hulpouders een
mail met informatie ontvangen, mocht u zich wel
hebben opgegeven, maar geen mail hebben
ontvangen, wilt u dit dan even mailen of aan 1 van
ons doorgeven?
Groeten
Monique en Lisette
VAN DE VERKEERSCOMMISSIE
Overpeinzing 1
Met verbazing zie ik de grote hoeveelheid
scooters in Amersfoort, met nog grotere
verbazing dat echt niemand een helm draagt. In
het (meestal) zonnige Italië snap ik dat wel en
tijdens zo’n mooie zomer in Nederland, tja
begrijpelijk. Maar eh, in donker, regenachtig weer
is het dan niet slimmer om wel… In de winter houd
je dan zelfs warme oren! Of zijn er geen ‘coole’
helmen verkrijgbaar misschien. Jong leert van, en
kijkt naar oud. Is hier niet een schone taak
weggelegd voor ouders? Vergeet niet: goed
voorbeeld doet goed volgen!
Onze school zet zich in om de kinderen te leren
wat veilig verkeer is. Zo zette maandag 28
september de ANWB met het programma
Streetwise zijn beste beentje voor. En vond er
donderdag 1 oktober de jaarlijkse, door de
Verkeers-cie warm gehouden, fietsen controle
plaats voor groep 4 t/m 8.
Met dank voor uw aandacht en medewerking,
Namens de Verkeers-cie,
Marjolein van Harmelen

KINDERKOOKCAFÉ KATTENBROEK
Wilt uw kind ook graag koken, vindt uw kind het
leuk om samen met andere kinderen te koken en
wat te leren over gezonde voeding? Dan is het
kinderkookcafé echt iets voor uw kind!
Het kinderkookcafé is gericht om kinderen op een
leuke manier bewust te maken van gezonde voeding
door elke week met verschillende ingrediënten aan
de slag te gaan. Het kinderkookcafé bestaat uit 8
bijeenkomsten en vindt plaats op woensdag van
15.30 tot 17.30u op Partou Dopheide 38. Er is
plaats voor 8 kinderen.
Data: Elke woensdagmiddag vanaf 28 oktober 2015
Tijd: 15.30 tot 17.30u
Voor wie: Kinderen vanaf 7 jaar
Locatie: Dopheide 38
Prijs: € 8,- euro voor 8 keer
Aanmelden via nienke.verweij@welzin.nl

Bij de aanmelding graag het volgende invullen
Naam:
Leeftijd:
School & klas:
Telefoonnummer
Mailadres
Adres
Bij nood contact met:
Allergie/ bijzonderheden:

Gezien het beperkte aantal plaatsen is snel
opgeven van belang.

FIETSKEURING GESLAAGD
De fietskeuring van de groepen 4-8 van 1 oktober
is zeer geslaagd geweest. De Verkeerscommissie
heeft weer geregeld dat leerlingen van De
Baander de fietsen controleerden. Een mooie
samenwerking! Iedereen weet nu weer of hij/zij
veilig op weg kan. Wie een fiets heeft die niet
helemaal veilig is kan er nu nog iets aan doen. Zorg
ervoor dat je zichtbaar bent in het verkeer. Veilig
voor jouzelf en voor de ander!
Voor degenen die hun fiets laten repareren bij
fietsenmaker Henk Wind / Profile op Emiclaer
geldt voor de maand oktober 10% korting. Wel
graag printje mee van hun advertentie (o.a. op
betreffende website).

TAFELTENNISTOERNOOI
Op donderdag 22 oktober 2015 organiseert
Tafeltennis Hoogland voor de achtste keer het
Masco Herfsttoernooi. Dit is een evenement
waaraan alle leerlingen vanaf groep 4 kunnen
deelnemen. Het toernooi vindt dit jaar plaats in
Sporthal De Bieshaar (Breelandhof 8, Hoogland).
Groep 4, 5 en 6:
Het toernooi zal beginnen om 9.30 uur (zaal open
om 9.00 uur) en duurt tot 12.00 uur.
Groep 7 en 8:
Het toernooi zal beginnen om 14.00 uur (zaal open
om 13.30 uur) en duurt tot 17.00 uur.
De kinderen zullen ongeveer 7 wedstrijden spelen
(best-of-three, games tot de 11). De deelname is
gratis. Tevens wordt voor drinken en een
tussendoortje gezorgd.
Voor vragen en info: Jan Gerritsjans
jgerritsjans@gmail.com

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

Kinderen die mee willen doen kunnen sinds vorige
week een inschrijfformulier meenemen uit de klas.
Vandaag kun je nog jouw aanmelding inleveren!
JAARVERSLAG OR
Het jaarverslag en het financieel jaarverslag van
de OR staan op de site van onze school. U vindt dit
via http://www.obsdemeander.nl/ouders/ouderraad Hier kunt u het
verslag van uw keuze openen.

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

