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SPONSORLOOP
Op vrijdag 22 april worden ook bij ons op school de
Koningsspelen gehouden. De invulling van deze dag is
’s ochtends gericht op onze jaarlijkse Sponsorloop.
De kinderen lopen dit jaar
voor Stichting Leergeld
Amersfoort.
In Amersfoort leven 4.500
kinderen in armoede. Leergeld
Amersfoort wil sociale
uitsluiting van deze kinderen voorkomen. De
Stichting biedt kansen aan kinderen in de leeftijd
van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor
kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden
en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later
als volwassenen volwaardig participeren in de
samenleving.
Aanstaande vrijdag, 8 april, komt er een vrijwilliger
op school om voorlichting te geven aan de kinderen
over Stichting Leergeld en daarna krijgen alle
leerlingen ook de sponsorkaarten mee naar huis.
We hopen dat jullie de kinderen willen sponseren en
ook familie, vrienden en buren, zodat er hopelijk
weer een heel mooi bedrag bijeen gelopen wordt
voor een mooi goed doel!
VOORSTELLEN: OVERBLIJFCOÖRDINATOR
Hallo, ik ben Danielle Groenescheij. De afgelopen 7
jaar heb ik als coördinator op De Border gewerkt.
Door overgaan op een continurooster aldaar ben ik
dit jaar begonnen op de Dubbelster en vanaf vorige
week heb ik het stokje van Kim overgenomen. Ik
houd van korte lijnen met leerkrachten en ouders,
zodat de overblijf een succes wordt en de kinderen
met plezier naar toe gaan. Ik ben vorige week dan
ook enthousiast op De Meander aan de slag te
gegaan.

Mocht u vragen hebben, dan ben ik telefonisch
bereikbaar onder hetzelfde nummer als waar u uw
kind op aan- of afmeldt: 06-38826346.
Groetjes Danielle

WINNAAR EITJE-TIK
In deze nieuwsbrief ook nog even de vermelding van
de winnaar van onze ‘Eitje-tik’-wedstrijd van dit
jaar. Tom uit groep 4 is de
gelukkige winnaar en zal
volgend jaar zijn best doen
om de felbegeerde beker
weer te winnen!

SCHOOLREIS GROEP 1-2
Volgende week donderdag, 14 april gaan de kleuters
op schoolreis naar Burgers Zoo. U krijgt hierover
nog informatie vanuit de leerkrachten.
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