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OPEN OCHTEND
Woensdag 27 januari hebben wij weer onze
volgende open ochtend. Er zijn twee rondleidingen
gepland. De eerste rondleiding start om 09:00 uur.
De tweede rondleiding zal om 10:15 uur
plaatsvinden. Belangstellenden hoeven zich niet
aan te melden. Er is een vrije inloop. Weet u nog
iemand die nog een school zoekt voor hun
kind(eren), geeft u dan deze bezoekmogelijkheid
even door. Zo blijven wij ‘in the picture’!
Mocht u nog een zoon/dochter thuis hebben die
nog niet bij ons is ingeschreven, haalt u dan even
een aanmeldformulier op. Voor ons belangrijk i.v.m.
het indelen van de groepen.
MEANDER THEATER GROEP 1-2
Ook op
woensdag 27
januari vindt
het
Meandertheater
plaats van de
groepen 1-2.
Konijn Rikkie
gaat op zoek naar vrienden. Dat zal toch zeker wel
lukken?

STUDIEDAG
Donderdag 28 januari hebben
wij studiedag. Dat betekent
dat de kinderen allemaal een
vrije dag hebben. Dit staat
ook opgenomen in ons
jaarrooster. De leerkrachten
zijn wel op school.

OPA’S EN OMA’S GEZOCHT!!
Heeft u kleinkinderen en brengt u deze wel eens
naar school? Dan is de provincie Utrecht op zoek
naar u!
Voor het project 'Scholenaanpak' heeft de
provincie Utrecht het bureau XTNT ingehuurd om
onderzoek te doen naar het haal-breng gedrag van
ouders naar scholen. In een eerdere fase van het
onderzoek hebben we geconstateerd dat kinderen
ook regelmatig door hun grootouders van en naar
school worden gebracht. Graag zouden we daarom
met een aantal grootouders spreken. Het gesprek
zal maximaal een half uur duren en telefonisch
plaatsvinden. Tijdens het gesprek vragen wij u
onder andere hoe vaak u uw kleinkinderen naar
school brengt, met welk vervoermiddel u dat doet
en wat u van de schoolomgeving vindt.
Mogen we u benaderen? Stuur dan een mail naar
Emmely de Vries
(e.devries@xtnt.nl<mailto:e.devries@xtnt.nl>).
DE DRAAKJES
We zijn gestart met het
thema; Hoera een Baby.
We gaan de kinderen de
baby(pop) in bad doen,
flesje geven,
babykaartjes van elkaar
bekijken, en nog veel
meer.
We sluiten het thema af met een gezamenlijk
babyfeest.

UITSLAG JUMBOSPARENVOORJESCHOOL
Vrijdag 15 januari heeft
Jumbo een officiële
uitreiking gedaan van de
cheque met daarop het
bedrag dat wij verdiend
hebben dankzij alle
schoolspaarpunten die aan ons gedoneerd zijn. Een
totaalbedrag van € 974,47 mogen wij besteden aan
een mooie aanvulling op ons onderwijs. Wanneer

duidelijk is wat het precies gaat worden, zullen wij
u via deze nieuwsbrief op de hoogte brengen.
WIJKAVOND
Voor de kerstvakantie bent u geïnformeerd over
de wijkavond van 9 februari aanstaande. Deze
avond zal om 19:00 uur starten met een inloop en
de opening zal zijn om 19:15 uur. Hierna kunt u
workshops gaan volgen die allen betrekking hebben
op wijkgerichte ondersteuning. Van Passend
Onderwijs tot het Wijkteam zal aanwezig zijn. Er
volgt binnenkort nog een mail met meer informatie
en de wijze van aanmelden. Let u goed op uw
mailbox? Wij verwelkomen u graag op 9 februari.
AFSCHEID VAN EEN TRADITIE
Beste ouders/verzorgers,
Misschien is het opgevallen, misschien ook niet….
Maar wij hebben al geruime tijd geen stukje meer
geplaatst.
Reden? Wij zijn van mening dat ouders overspoeld
worden met informatie (informatiemoe) én wij
geen exclusieve nieuwtjes meer kunnen leveren.
Veel is te Googlen of wordt via andere media
verspreid. Het kost een hoop tijd en wij als ouders
hebben daar ook niet al te veel van, dat zal een
ieder herkennen.
Daarom is dit het laatste bericht van de
Ouderpraat.
We hebben de Ouderpraat met veel plezier
gemaakt, elkaar op een andere manier leren kennen
en zullen zeker nog eens samen een avondje
bijkletsen.
Dan rest ons een laatste groet!
En wie weet wat de toekomst brengt.
Groet mede namens de andere Ouderpraatouders,
Jacqueline Duijvestijn
GVO
Beste ouders, verzorgers
Onze lessen godsdienstig vormingsonderwijs gaan
de komende weken over een rumoerig onderwerp:
Kwaad! Boos zijn, boos voelen. We zullen er
uitgebreid bij stil staan en we zullen er veel van
leren. Want het is nu eenmaal zo dat grote woede
je kan overvallen, en dan kun je er maar beter op
voorbereid zijn …
Maar kwaad betekent niet alleen “boos”. In het
“Onze Vader”, het gebed waaruit bijna iedereen
wel zinnen kent, komt het zinnetje voor “verlos ons
van het kwade”. Dat gaat niet over boze mensen
maar over de slechte, pijnlijke, verdrietige dingen
die ons kunnen overkomen.

Het kwaad, dat zijn alle slechte dingen die je
kunnen overkomen en die we elkaar aandoen. Het is
de kunst om aan de ene kant oog te blijven houden
voor elkaar en elkaar het leven niet zuur te maken,
en om aan de andere kant je niet uit het veld te
laten slaan door alle pijnlijke gebeurtenissen die je
zullen overkomen.
Natuurlijk vertel ik het verhaal van Adam, Eva, de
slang en de appel. Een verhaal over hoe het kwaad
in de wereld kwam. En vertel ik verhalen over
Jezus, die slechte mensen een nieuwe kans gaf. Er
is trouwens ook een verhaal waarin hij zelf enorm
kwaad wordt en de handelaren uit de tempel jaagt:
zo verkeerd is het blijkbaar niet om eens flink te
keer te gaan als voor de goede zaak is.
Ik ga met de kinderen in op allerlei onderwerpen
die met boos en slecht te maken hebben, zoals
spijt hebben, straf krijgen, klikken, omgaan met
iemand die boos is, en ga zo maar door.
Zoals altijd zijn er in mijn lessen ook
multireligieuze onderwerpen. Denk bijvoorbeeld
aan het handje van Fatima, een symbool uit de
islamitische wereld dat jaloerse kwade blikken
weert en geluk moet brengen. We bespreken ook
het klassieke Griekse verhaal over de Doos van
Pandora, waarin al het kwaad verborgen zat totdat
Pandora het deksel opende en al het kwaad zich
over de wereld verspreidde …
Het is een rijk onderwerp kwaad, waar we vast
veel plezier aan zullen beleven.
Met vriendelijke groet,
Anjo Spaan (docent GVO)
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 0638826346.

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

