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GROEP 6 & 8: RIJKSMUSEUMBEZOEK
Op 1 december zijn de groepen 6 en 8 naar het
Rijksmuseum in Amsterdam geweest. Zij hebben
daar een duik in de rijke historie van ons land
genomen. Vol enthousiasme zijn de kinderen aan
het eind van de dag weer teruggekeerd.

KERSTVERSIERING EN HULP GEVRAAGD
Ook dit jaar kan de ouderraad nog oude
kerstversiering gebruiken. Dus heb je
ballen/slingers of verlichting liggen die je niet
meer gebruikt, kan je deze op school inleveren.
Vanaf dinsdag 8 december zal er hiervoor een bak
in de centrale hal staan. Deze laten we tot half
januari staan, dus ook na de kerstvakantie kunt u
nog spullen inleveren.
Alvast bedankt namens de OR.
Tevens zijn we nog op school naar wat ouders die
vrijdagochtend 18 december vanaf 8.30 uur willen
helpen de kerstversiering in school op te ruimen.
Mocht u zin en tijd hebben meldt u dan aan bij
ouderraad@obs-demeander.nl

HIJ KWAM, HIJ KWAM!
Vrijdag jongstleden hebben wij met elkaar staan
wachten op de komst van Sinterklaas. Het duurde
toch een hele tijd voordat hij ten tonele
verscheen. 5 leerlingen uit groep 5 en 1 uit groep 4
verzorgden een prachtig welkomstdansje. Sint
heeft zich er zeer positief over uitgelaten. Ook de
Pieten lieten zich verleiden tot een soepele
beweging. Knap hoor!
Nadat de Sint en zijn Pieten even tot rust
gekomen zijn, zijn zij bezocht in de speelzaal door
de groepen 1 tot en met 4. Aansluitend hebben zij
bezoeken gebracht aan de groepen 5 tot en met 8,
waar de kinderen Sinterklaas hebben geholpen
door zelf cadeautjes te kopen en prachtige
surprises te maken. Het zag er weer fantastisch
uit.

UITNODIGING KERSTRECEPTIE
Geen zin om tijdens het kerstdiner van uw zoon of
dochter naar huis te gaan??? Blijf gezellig op
school! Op woensdag 16 december van 18:00-19:00
uur organiseert de OR een kerstreceptie voor de
ouders. Onder het genot van een kopje
zelfgemaakte soep, een stokbroodje, kerststol en
een alcoholvrij drankje kunt u feestelijk het jaar
afsluiten met andere ouders.
Voor 1 euro per persoon bent u van harte welkom!
Om een inschatting te kunnen maken van het
aantal personen dat komt vragen wij u van tevoren
muntjes te kopen voor deze receptie. Munten zijn
te koop op het schoolplein bij leden van de OR voor
en na schooltijd op de volgende dagen:
Donderdag 10 december, vrijdag 11 december en
maandag 14 december.
Wij hopen er samen met u een gezellig feest van
te maken!
De kerstcommissie van de OR

KERSTDINER
Het jaarlijkse kerstdiner staat weer voor de deur
en wel op woensdag 16 december aanstaande. Voor
meer informatie verwijs ik u graag naar de bijlage
van deze nieuwsbrief.

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

