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ONTRUIMINGSOEFENING
Op maandag 9 mei hebben wij onze jaarlijkse
ontruimingsoefening gehad. Gelukkig was het maar
een oefening en niets ernstigs aan de hand. Het
weer werkte ook mee en vanuit de school is
iedereen rustig en veilig naar de afgesproken plek
aan de Hof der Herinnering gelopen. De ontruiming
vond binnen de afgesproken tijd plaats, zodat wij
dit in ieder geval in de evaluatie kunnen noteren.
Interne evaluatie volgt nog.
VERKEERSWEEK
De verkeersweek heeft vorige week plaatsgevonden.
Er zijn weer diverse activiteiten geweest die in het
teken van de veiligheid in het verkeer stonden. Mooi
om te zien hoe kinderen bijvoorbeeld een parcours
kunnen afleggen, zonder dat daar een ongeluk mee
gebeurt.
Voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen tot 8
jaar wordt door Voorschool De Draakjes (SKA, bij
ons gevestigd in de toren) een themaochtend
georganiseerd. Hierover zijn zij vandaag via de mail
op de hoogte gebracht.
VERKEERSWEEK – vanuit de Verkeerscommissie
Met verbazing zie ik de grote hoeveelheid scooters
in Amersfoort. Met nog grotere verbazing dat bijna
niemand een helm draagt. In het meestal zonnige
Zuid-Italië snap ik dat wel en tijdens zo’n mooie
zomer in Nederland, tja verleidelijk om de koele
bries door je haren te laten blazen. Maar eh, hoe
zit het met onze veiligheid als we vallen? Is
voorkomen niet beter dan genezen?!! Of zijn er
geen ‘coole’ helmen verkrijgbaar misschien?

Jong leert van, en kijkt naar oud. Is hier niet een
schone taak weggelegd voor ouders! Vergeet niet:
goed voorbeeld doet goed volgen!
Tijdens de verkeersweek hebben wij ook gewerkt
aan de Groene Voetstappen. Iedereen is opgeroepen
om met de benenwagen naar school te komen.
WELKE GROEPEN BOVEN- EN ONDERBOUW IS
KAMPIOEN GROENE VOETSTAPPEN GEWORDEN?
Dat is vandaag duidelijk geworden. In de onderbouw
is dit groep 3 met 88%. In de bovenbouw gaat de
winst naar groep 8. Maar liefst 100% is daar lopend
of op de fiets naar school gekomen. Wat een
enorme scores!!!
Op die manier hebben wij een steentje bijgedragen
aan het milieu en aan de eigen gezondheid. Vandaag
krijgen de leerlingen van de betreffende groepen
ieder een beloning.

Namens de Verkeers-cie, Marjolein van Harmelen
VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Vorige week hebben de leerlingen van groep 7 het
praktisch verkeersexamen afgelegd. Op de fiets
door Amersfoort, met onderweg ouders als
controleur om te kijken of de leerlingen het wel
goed deden. En dat deden ze! Zowel voor het
theoretisch als het praktisch verkeersexamen zijn
alle leerlingen geslaagd. Dat betekent dat zij weten
hoe zij zich veilig en verantwoordelijk in het
verkeer moeten gedragen. Houden zo!
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SCHOOLREIS GROEP 7
In groep 7 gaan de kinderen jaarlijks een
bijzondere dag beleven tijdens hun schoolreisje. Zij
gaan namelijk overleven tijdens de Challenge Run in
Heino. Klimmen, klauteren en jouw eigen angsten
overwinnen. Veel plezier allemaal wanneer jullie dit
donderdag aanstaande gaan doen!

vaderdag, er is een modeshow, we maken muziek,
zwangere dames kunnen hun buik laten beschilderen,
we gaan op ontdekking in de tuin, er is van alles te
koop en te eten en drinken.
Samen maken we er een hele leuke dag van in de
wijk!
Het team van kindercentrum de Jonkvrouw

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.

AVONDVIERDAAGSE
Al flink geoefend voor de Avond4Daagse van
volgende week? Dan is het namelijk zover en
wandelen leerlingen van de groepen 3 tot en met 8
vanaf dinsdag 4 avonden lang hun routes. Zeker
weten dat de kanjers van onze school dit zonder
moeite kunnen. Geniet er van!
VAN DE SKA - SAMEN IS LEUKER
Het is weer tijd voor een feestje in Kattenbroek!
Kinderen van 0 – 12 jaar en hun ouders zijn op
zaterdag 18 juni 2016 tussen 11:00 en 16:00 uur van
harte welkom op kindercentrum de Jonkvrouw
(Jonkvrouw Foeytweg 2) voor het event ‘Samen is
leuker’.
Wat is er zoal te doen?

Virtual Reality (tekenen met virtuele bril) , kinderen
kunnen zich laten fotograferen of tekenen voor
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