Nieuwsbrief
05 september 2016
AANPASSING JAARKALENDER
Zoals u al gelezen heeft bij het versturen van de
jaarkalender was het niet zeker wanneer de
sportdag zou plaatsvinden. Dit is nu wel duidelijk.
Op woensdag 21 juni is de sportdag nu gepland. Dit
heeft weer invloed op de juffendag van groep 1-2.
Deze is verplaatst naar woensdag 14 juni. Gezien
de veranderingen ontvangt u hierbij ook nog de
vernieuwde jaarkalender met daarop de juiste data.
WEBSITE
Heeft u al weer eens op de website gekeken? Daar
vindt u onder andere ‘groepspagina’s’. Dit zijn
pagina’s met berichten van activiteiten van de
kinderen. Leuk om even naar toe te gaan!

Hemelvaartsdag:
2e Pinksterdag:
Zomervakantie:

25 en 26 mei 2017
05 juni 2017
10 juli tot en met
18 augustus 2017

STUDIEDAGEN (alle leerlingen vrij)
Maandag 26 september 2016
Woensdag 16 november 2016
Vrijdag 03 februari 2017
Woensdag 15 februari 2017
U ziet in bovenstaand overzicht dat de meivakantie
volledig in april valt. De benaming in het onderwijs is
nog steeds ‘meivakantie’, vandaar. Hij start op
maandag 24 april.
HOOFDLUIS
Van ‘Hoofd-luis’ (Daniëlle van der Steen) ontvingen
wij de volgende link. “De hoofdluis vindt iedereen
lekker, ook papa en mama” http://nos.nl/l/2127684
Leuk om even te bekijken en informatie op te doen
tegen hoofdluis.

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN
Nog even in de herhaling: de vakanties en
studiedagen van dit jaar:
Herfstvakantie:
17 tot en met 21 oktober
2016
Kerstvakantie:
26 december 2016 tot en
met 06 januari 2017
Voorjaarsvakantie:
27 februari tot en met 03
maart 2017
Goede Vrijdag:
14 april 2017
2e Paasdag:
17 april 2017
Meivakantie:
24 tot en met 28 april 2017
Bevrijdingsdag:
05 mei 2017

WEER NAAR SCHOOL
Wilt u erop letten dat de leerlingen die thuis eten
vanaf 12:50 uur weer op het plein kunnen komen?
Zij zijn vanaf dat moment welkom om er zo voor te
zorgen dat de overblijfkinderen rustig naar binnen
kunnen gaan. Bedankt alvast voor de medewerking.

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

OFFERFEEST
Volgende week is er voor de moslims een bijzonder
feest. Het is dan weer ‘Offerfeest’. Het
Offerfeest, ook wel het Slachtfeest of het grote
feest genoemd, wordt gevierd vanaf de 10e dag van
de 12e maand van de islamitische kalender en duurt
3 dagen. Op de eerste dag van dit feest wordt een
schaap of een ander dier geslacht door elke moslim
die zich dit kan veroorloven, ter ere van de profeet
Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren in
opdracht van Allah. Een gedeelte van het vlees van
het geslachte dier wordt aan de armen gegeven.
Tegenwoordig wordt soms afgezien van het slachten
van een dier, maar wordt een geldbedrag
overgemaakt voor de armen. De moskee wordt
bezocht en mensen dragen nette en vaak nieuwe
kleding. Iedereen die dit feest viert wensen wij een
mooi feest toe.

BROOD en SPELEN – Daniëlle afwezig
Helaas is Daniëlle voor een aantal weken afwezig.
Haar vervangster is Lilian Lensink. Zij zal, zolang
Daniëlle afwezig is uw aanspreekpunt zijn voor
wanneer u vragen/opmerkingen heeft omtrent het
overblijven.
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 Lilian
Lensink 06-38826346.

Met vriendelijke groet,
Joop Stas
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