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CIRCUS; HET WAS GEWELDIG!
De circusdag is een geweldig hoogtepunt geworden
in ons schooljaar. De kinderen en alle volwassenen
hebben bijzonder genoten van een heerlijke dag.
Wij kijken er met heel veel plezier op terug.
Gelukkig hebben wij de feestelijke foto’s nog!

UIT DE MAILBOX
Het is woensdagochtend 14 oktober wanneer ik
mijn mailbox open. Hierin zit de volgende mail die
ik met toestemming met u allen deel:
Deze email is gericht naar de hele school, met in
het bijzonder Joop, de OR en alle hulp ouders van
vandaag.
Het was velen niet ontgaan dat mijn dochter de
circus dag van vandaag heel erg spannend vond. Ik
werd hier meteen bij aankomst over geïnformeerd
door verschillende mensen. Er werd voor mijn
gevoel op vele manieren naar haar omgekeken en
met begrip gehandeld. Mede dankzij jullie allemaal
is zij alsnog vrolijk op de foto gegaan en heeft ze
net aan tafel over al het leuks van vandaag verteld.
Dus mijn dank is groot en die mag ook geuit
worden. Bij deze!
Het was een geweldig georganiseerd feest en ben
blij dat ik daar deel van heb mogen uit maken!
Vriendelijk groeten van de
moeder van een leerling uit klas 1/2b.
SPEELGOEDBANK
De inzamelingsactie voor de Speelgoedbank is een
groot succes geworden. Wat fijn dat u allemaal
zo’n positieve bijdrage heeft kunnen leveren aan
deze actie. Hiermee worden weer veel gezinnen
blij gemaakt.

SPREEKWEKEN
De spreekweken staan weer voor de deur. Denkt u
eraan om, indien u dit nog niet hebt kunnen doen,
op de lijst op de klassendeur aan te geven wanneer
u samen met uw kind komt voor het gesprek?
SCHOOLFRUIT
Wij zijn ingeloot voor ‘Schoolfruit’!
Op woensdag hebben wij al een fruitdag. Van 2
november tot en met 22 april krijgen wij op
gesubsidieerd schoolfruit en –groenten. Dit
betekent dat de kinderen op 3 dagen in de week
rond de kleine pauze iets gezonds krijgen. Goed
voorbeeld doet goed volgen, toch?
Op welke dagen het schoolfruit en –groeten
uitgedeeld gaat worden is nog niet bekend. Dat is
afhankelijk van het moment van aanleveren. In de
volgende nieuwsbrief een update hierover.

OPEN LESSEN EIGEN
OUDER(S)/VERZORGER(S)
Aanstaande woensdag en vrijdag zijn er weer open
lessen voor ouders(s)/verzorger(s) van de
leerlingen die bij ons op school zitten. Op de
klassendeuren hangen intekenlijsten met daarop
de mogelijkheden van bezoek. U kunt nog
intekenen!
Zorgt u er tijdens uw aanwezigheid voor dat de
leerkracht gewoon door kan gaan met lesgeven?

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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