Nieuwsbrief
19 december 2016
VAN DE PENNINGMEESTER OR
Beste ouders,
Begin oktober heeft uw zoon/dochter een brief ontvangen
over de ouderbijdrage. Helaas hebben we van nog niet alle
leerlingen de ouderbijdrage ontvangen. Wilt u deze alsnog
z.s.m. betalen?
Hieronder vindt u de brief zoals begin oktober meegegeven
is,
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen,
Samen met school organiseert de ouderraad van De
Meander allerlei activiteiten, zoals Sint Nicolaas, Kerst,
Pasen, schoolreisjes en schoolkamp. Al deze activiteiten
worden betaald uit de ouderbijdrage. Zonder de
ouderbijdrage zou het niet mogelijk zijn deze activiteiten
te bekostigen.

KERSTDINER
Woensdagavond aanstaande houden wij ons traditionele
kerstdiner. Om 17:45 uur start het kerstkoor van groep 6
met het zingen in de hal. U bent van harte welkom om te
komen kijken. Zij zullen vrijdag aanstaande optreden tijdens
‘Kerst aan de Eem’. Dat evenement vindt plaats in De Flint!
Een enorme belevenis voor deze kanjers.
Het kerstdiner zelf zal duren van 18:00 – 19:00 uur. Hapjes
en wat drinken kunt u dan meenemen, of eerder al om
12:15 uur. Het is fijn als bord, bestek en beker al dinsdag
meegenomen worden. Denkt u eraan dat alles voorzien is
van naam?
Zoals u weet bent u zelf van harte welkom tijdens het
kerstdiner van de kinderen bij een kerstreceptie
georganiseerd door de Ouderraad. U bent toch ook van de
partij?

In de jaarvergadering van de ouderraad op 21
september 2015 is de hoogte van de ouderbijdrage voor
het schooljaar 2016-2017 vastgesteld.
De bijdrage per kind is als volgt:
Ouderbijdrage
Groep 1 t/m 6 : € 53,50 per kind
Groep 7
: € 66,50 per kind
Groep 8
: € 89,00 per kind
Ik verzoek u de ouderbijdrage vóór 1 november
2016 over te maken op bankrekening NL12 INGB 0006
1184 67 ten name van Ouderver Openbare Basisschool
De Meander onder vermelding van de voornaam van uw
kind(eren) en het nummer van de groep(en).
Bijvoorbeeld: Daan 2a, Esther 6b
Indien u vragen, aan- of opmerkingen heeft, kunt u mij
bellen of mailen.

Vriendelijk dank voor uw medewerking,
Lisette van der Eerden
Penningmeester OR Meander
Tel. 06 - 15166779
E-mail: penningmeesterormeander@gmail.com

KERSTVAKANTIE
Vrijdagmiddag start de kerstvakantie. Twee weken lang niet
naar school, maar gezellig thuis doorbrengen met familie.
Na de kerst wordt Oud en Nieuw gevierd en daarna hebben
wij nog een week vakantie. De eerste schooldag na de
vakantie is op maandag 9 januari. Zoals gebruikelijk
ontmoeten wij elkaar dan allemaal op het plein. Wellicht
weer onder het bewonderen van een klein lichtspektakel.
Fijne dagen en, allemaal uitkijken met vuurwerk hoor!
TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Wij vinden het belangrijk te weten wat u van ons vindt. Dat
maakt afstemmen op uitvoering en verwachtingen
gemakkelijker. Daarom wordt 2-jaarlijks digitaal een
tevredenheidsonderzoek gehouden. Het is alweer bijna
twee jaar geleden dat het laatste onderzoek is geweest.
Daarom zult u in het begin van januari een link ontvangen

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

waarmee u naar het onderzoek kunt gaan. Ik verzoek u uw
mail in de gaten te houden en stel het erg op prijs wanneer
u de tijd wilt nemen om het tevredenheidsonderzoek in te
vullen.

meander-amersfoort@broodspelen.nl of het
telefoonnummer van de (tijdelijk) overblijfcoördinator
Lillian Lansink 06-38826346.

BROOD en SPELEN
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het overblijven, dan
doet u dit via

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

