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SCHOOLFRUIT – LAATSTE WEEK
Volgende week starten wij aan de laatste week ‘Schoolfruit’
van dit schooljaar. Vanaf 17 april is het weer de bedoeling
dat iedereen iedere dag zelf iets van huis meeneemt om
tussendoor te nuttigen. Nu de trend is gezet om 3 keer in
de week fruit te eten, is het natuurlijk mooi om deze
zelfstandig voort te zetten. Geeft u dus buiten de reguliere
fruit(woens)dag dan ook op andere dagen iets gezonds
mee!

ONDERZOEK VEILIGHEID
Onze school doet mee aan een landelijk onderzoek over de
effecten van PBIS. Hiervoor wordt ook een veiligheidsscan
afgenomen onder kinderen, ouders en personeel. U
ontvangt binnenkort een link om de vragenlijst in te vullen.
Fijn als u hier even tijd aan wilt besteden, zodat de
resultaten kunnen worden meegenomen in het landelijk
onderzoek.
EITJE TIK
Jaarlijks houden wij op Witte Donderdag, de donderdag
voor Goede Vrijdag, onze Eitje-Tik wedstrijd. Volgende
week is het al zover! Houdt u uw mailbox in de gaten, want
aanstaande vrijdag ontvangt u mail hierover.

achtergrond en aanpak van deze systematiek en praten wij
met elkaar over wat u er thuis mee kunt doen. De avond
start om 19:30 uur en zal tot maximaal 21:00 uur duren.
Volgende week ontvangt u een link om u digitaal aan te
melden.

VRIJE DAGEN
Volgende week vrijdag is het Goede Vrijdag. Volgens onze
jaarplanning is de school dan gesloten, evenals maandag 17
april. Dan is het tweede Paasdag. Dinsdag 18 april zijn wij
gewoon weer met z’n allen aan het werk!
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.

THEMA-AVOND PBIS “STOP-LOOP-PRAAT”
Zet u 8 mei in uw agenda? Dan houden wij een themaavond over onze aanpak “STOP-LOOP-PRAAT”, welke
geheel past binnen PBIS. Wij leren kinderen namelijk
preventief te reageren op gedrag dat niet veilig en niet
verantwoordelijk is. Tijdens de avond vertellen wij over de
@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

