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10 MAART: OPEN OCHTEND
De posters hangen al geruime tijd op de ramen.
Waarschijnlijk weet u dus wel dat het 10 maart Open
Ochtend is. Tijdens die ochtend gaan onze leerlingen meer
vertellen over onze school. Voor het eerst gaan de
leerlingen belangstellenden verwelkomen, informatie
geven én rondleiden. Onze leerlingen zijn sterk in
presenteren en weten precies hoe je uitlegt aan anderen.
Hun talenten mogen zij weer volop tonen!
Weet u iemand die nog op zoek is naar een basisschool
voor hun kind(eren), dan weet u dat zij bij ons welkom zijn.

STEMBUREAU
Wij zijn ook dit jaar weer officieel stembureau. Loopt u 15
maart gerust even door naar het stembureau dat zich
bevindt in de speelzaal. Wel zo gemakkelijk!

AANWEZIGHEID JOOP
Joop is vanaf deze week in principe aanwezig op dinsdag,
woensdag en vrijdag. De andere dagen is hij tot de
meivakantie aanwezig op De Dubbelster. Hij blijft via de
mail bereikbaar en anders kunt u contact opnemen met
Judith Veersma, zijn vervangster.
LUIZENDAG
Op woensdag 8 maart is het officieel Luizendag,
uitgeroepen door het Landelijk Steunpunt Hoofdluis. Het
ultieme streven is dat alle kinderen in Nederland op die dag
luizenvrij zijn. U kunt daarbij helpen!
Deze week worden de kinderen na de vakantie door de
luizenouders gecontroleerd. Wilt u thuis alvast meedoen en
met een netenkam de haren van uw kinderen controleren?
Fijn als wij als school kunnen melden dat we luizenvrij de
vakantie door zijn gekomen!
De luizenouders worden deze week extra in het zonnetje
gezet met een kleinigheidje. Dank voor jullie inzet!
W4KANGAROE

Volgende week op donderdag 16 maart is het zo ver. Dan is
de WereldWijde WiskundeWedstrijd. De wedstrijd wordt
gecoördineerd door ouders. Uit groep 3 t/m 8 strijdt een

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

groot aantal kinderen op die dag mee voor de titel!
Na schooltijd maken de kinderen rekenopgaven die ook
door vele kinderen uit de hele wereld worden gemaakt.
Voor iedere groep is er een eigen versie: wizFUN voor
groep 3 en 4, wizKID voor groep 5 en 6 en wizSMART voor
groep 7 en 8. Ook op het voortgezet onderwijs doen
kinderen mee met uiteraard aangepaste versies
wiskundeopgaven.
Kinderen die zich via hun juf of meester hebben opgegeven,
krijgen deze week nog een brief mee over die dag.
Veel plezier en zet ‘m op!
AANMELDEN BROERTJES EN ZUSJES
We gaan al weer bezig met de planning voor het nieuwe
schooljaar. Voor het overzicht is het belangrijk dat we
weten welke kinderen er de komende periode en volgend
jaar bij komen. Mocht u broertjes of zusjes nog niet hebben
aangemeld, doe dat alstublieft alsnog! Des te beter kunnen
wij de schoolorganisatie hierop afstemmen!

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 Lilian
Lansink 06-38826346.
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