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BESTE WENSEN
En dan is het eindelijk 2017. Weer een nieuw jaar voor ons,
wellicht gestart met de beste voornemens. En dan maar
volhouden! Wij zijn vandaag maar weer traditioneel
gestart. Met elkaar op het plein. Even tijd nemen om elkaar
de beste wensen te wensen en te genieten van wat
kleurspel. En dan weer aan de slag. De dagelijkse praktijk
maakt zich weer meester van ons. Aan de andere kant
vinden wij structuur ook wel zo prettig, dus zijn wij snel
gewend. Wij gaan er in ieder geval voor om ook van 2017
iets moois te maken!
Veel gezondheid en geluk dit jaar namens ons allemaal.

VAN DE CENTRALE LUIZENCOMMISSIE
Beste ouders/verzorgers,
De Centrale Luizencommissie van OBS De Meander wenst u
een luizenvrij 2017!
Denkt u eraan om ook in 2017 weer regelmatig uw kind te
controleren? Ook onze luizenouders doen dat op school na
elke schoolvakantie. Het is vaak een nuttig maar ook
gezellig moment met uw kind. Even kletsen over de
vakantie en ondertussen pluizen door het haar.
Helaas horen we nog iets te vaak dat ouders zelf geen
controle doen terwijl het zo belangrijk en makkelijk is. En
het kan een hoop jeuk voorkomen 😃.
Voor meer informatie vindt u hieronder een link naar een
leuk en duidelijk filmpje van het RIVM.
https://youtu.be/HNkgAIxy1zo

TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Nog even een reminder over het tevredenheidsonderzoek
dat afgenomen wordt.
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
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.

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 (tijdelijk) overblijfcoördinator
Lillian Lansink 06-38826346.

Succes en pluizen maar!
Groet van Daniëlle van der Steen
Centrale Luizencommissie OBS De Meander

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

