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18 april 2016
Wij hopen op mooi weer vrijdag en op een mooie
opbrengst voor dit prachtige doel!

KONINGSSPELEN/SPONSORLOOP/KONINGSONTBIJT

Aanstaande vrijdag is het weer zover, onze
jaarlijkse sponsorloop.
Maar voordat de leerlingen daaraan beginnen, gaan
ze eerst met de hele school, ieder in hun eigen
klas, aan tafel voor een goed en feestelijk ontbijt.
Daarvoor graag op donderdag 21 april uw kind een
bord, mok en bestek meegeven naar school!
Als uw kind iets beslist niet mag eten, dit graag,
voor alle zekerheid, doorgeven aan de leerkracht.
Na het koningsontbijt verzamelen alle kinderen zich
om 9.30 uur op het plein voor een dans op het liedje
‘Hupsakee!’ van Kinderen voor Kinderen:
http://www.koningsspelen.nl/dansjeenliedje/
Een goede warming up voor de sponsorloop, want
daarna starten de groepen met lopen. De groepen
lopen hun rondjes op de Hof der Reflectie (achter
de school) en de tijden zijn:
Groep 1 en 2 van 10.00 – 10.15 uur
Groep 3 en 4 van 10.25 – 10.40 uur
Groep 5 en 6 van 10.50 – 11.10 uur
Groep 7 en 8 van 11.20 – 11.40 uur
Wij hopen van harte dat u uw kind komt
aanmoedigen.
De ouderraad zorgt voor koffie/thee en koek en
dat is tegen betaling
verkrijgbaar.De
opbrengst komt dit
jaar ten goede aan het
Stichting Leergeld.

TROTS!
Onze school doet mee aan een driejarig onderzoek
naar de effecten van PBIS. Vorige week heeft de
onderzoekster, Monique Nelen (Hogeschool
Windesheim) een tussenpresentatie gegeven. Hierin
liet zij geanonimiseerde resultaten zien van twee
meetinstrumenten over de kennis en invoering van
PBIS op scholen. Wij zijn nummer 15041. Met trots
mogen wij zeggen dat wij met de SET als beste
school uit het onderzoek scoren. Een groot
compliment voor iedereen!!!

U ziet dat wij geen blauwe balk hebben. Dit komt
doordat de score van de TFI nog niet verwerkt is.
SCHOOLFRUIT
Wij kunnen wel stellen dat het project ‘Schoolfruit’
een succes is. De kinderen eten wekelijks minimaal 3
dagen op school fruit of een stukje groente. Bijna
zijn de 21 weken die het project duurt voorbij.
Deze week is namelijk de laatste week dat het
schoolfruit geleverd wordt. Na de meivakantie kunt
u zelf uw steentje bijdragen aan gezonde voeding.
Geeft u uw kind als tussendoortje fruit of een
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stukje groente mee. Wij hadden altijd al de
woensdag als fruitdag, maar helpt u mee om de
gezonde trend voort te zetten door elke dag iets
gezonds in de trommel te stoppen. `

t/m 4 plaatsvinden. Vanaf het schooljaar 2016-2017
gaan wij allemaal op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 08:30-12:00 uur en van 13:00-15:00 uur
naar school. Op woensdag gaan wij van 08:30-12:15
uur naar school. Dit alles gebeurt zodat wij in 2020
over kunnen gaan naar 5 gelijke schooldagen. De
gesprekken hierover met u als
ouder(s)/verzorger(s) starten in 2018.

AVONDVIERDAAGSE 2016
Van dinsdag 31 mei tot en met vrijdag 3 juni is het
weer zover: dan is het tijd voor de Avondvierdaagse
Hoogland 2016! Kinderen van groep 3 en 4 kunnen
meedoen aan de 5km en kinderen van groep 5 tot en
met groep 8 lopen elke dag 10 km. De kinderen van
die groepen hebben inmiddels een
inschrijfformulier mee naar huis gekregen met
meer informatie. We vragen net als vorige jaren van
de ouders/verzorgers om minimaal 1 avond als
begeleider mee te lopen. Belangrijk: Lever het
inschrijfformulier en de gepaste bijdrage van 5
euro per persoon
uiterlijk op vrijdag
22 april in bij de
meester of juf.
Meer informatie
vind je op www.avondvierdaagsehoogland.nl of neem
contact op met Michel Moerenhout via
mjmmoerenhout@casema.nl

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
Daniëlle Groenescheij 06-38826346.

MEIVAKANTIE
Vanaf zaterdag 23 april hebben wij twee weken
meivakantie. Benen omhoog, rustig aan doen! Op
maandag 9 mei gaan wij allemaal weer naar school.
SCHOOLTIJDEN VOLGEND SCHOOLJAAR
Volgend schooljaar gaat er, zoals u weet, een
verandering in de schooltijden voor de groepen 1
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