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EITJE-TIK KAMPIOEN!
Wederom is er een nieuwe winnaar van de eitje-tik
wedstrijd. Deze keer was Ramon degene met het ei dat alle
rondes heel is gebleven. Hij heeft de beker ontvangen.
Helaas kan hij hem volgend jaar niet meer verdedigen, want
hij zit nu in groep 8. Maar de eeuwige roem heeft hij in
ieder geval verdiend!

KONINNSSPELEN / SPONSORLOOP
Aanstaande vrijdag gaan wij er weer volop tegenaan! Wij
starten de dag met een Koninklijk Ontbijt, gevolgd door
onze jaarlijkse sponsorloop. Zoals u weet is het goede doel
dit jaar Stichting Hulphond. ’s Middags zijn er voor de
kinderen diverse clinics waar
zij aan mee gaan doen.
Sportief zijn, een goed doel
steunen én leren tijdens
clinics. In samenwerking met
de Ouderraad wordt het
alweer een bijzondere dag
op De Meander!

NIEUWE LOGOPEDISTE
Mijn naam is Safae Chomrikh.
Vanaf maart 2017 ben ik iedere
vrijdag aanwezig op de Meander.
Na het afronden van de opleiding
logopedie, ben ik begonnen met
werken in een praktijk in een
gezondheidscentrum. Ik werk
echter ook heel graag op een
school waar nauwe contacten met
ouders, ib-ers en leerkrachten
mogelijk
zijn. Ik heb het altijd erg leuk
gevonden om met kinderen te werken. Voor mij is het
belangrijk dat een kind met plezier leert tijdens en m.b.t.
logopedie.
Ik werk nauw samen met het team van allround- en
gespecialiseerde logopedisten, onze dyslectiespecialist en
sensorisch integratief therapeut in “Logopediepraktijken
Amersfoort“. Dat inspireert en zorgt voor passende
behandelplannen bij cliëntvragen. Wilt u de specialisaties
weten dan vindt u deze op:
http://www.logopediepraktijken-amersfoort.nl/over-ons/ .
Deze praktijk is lid van de Nederlandse Vereniging voor
Logopedie en Foniatrie en alle logopedisten zijn
ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Mijn telefoonnummer is 06 -10484156. Hierop kunt u mij
de 5 werkdagen van de week bereiken. Spreekt u de
voicemail in wanneer ik (tijdens een behandeling) niet in de
gelegenheid ben de telefoon op te nemen. Ik bel u binnen
een werkdag terug. Aanmeldingen worden binnen 1
werkdag door mij teruggebeld voor een eerste afspraak.
Het starten van logopedie kan afhankelijk van uw
zorgverzekeraar met verwijzing en Directe Toegankelijkheid
(starten zonder verwijsbrief). De praktijk is alle werkdagen
ook te bereiken via info@logopediepraktijkenamersfoort.nl.
MEIVAKANTIE
Volgende week hebben wij meivakantie. En dat terwijl het
pas april is! Onze meivakantie duurt 1 week. Dit heeft te
maken met het aantal uur dat wij als school moeten maken.
Wij moeten met de kinderen in een schooljaar 1000 uur
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naar school. Er zijn scholen die al overgegaan zijn naar een
5-gelijke dagenmodel en dan 940 uur naar school gaan. Zij
zijn in de gelegenheid om de kinderen 2 weken meivakantie
te geven. Bij ons lukt dat niet.
1 mei zijn wij dan allemaal weer aanwezig. Vrijdag 5 mei is
dan weer een dag dat wij allemaal weer vrij zijn. Een zeer
wisselende periode dus.

WIJKDAG KATTENBROEK
Op zaterdag 13 mei (14.00 – 17.00) wordt de eerste
WijKdag van Kattenbroek georganiseerd. Plaats van
handeling: het schoolplein van De Meander
Een laagdrempelige bijeenkomst voor en door
wijkbewoners, waarin ontmoeting en verbinding centraal
staan. Met leuke activiteiten voor jong en oud. Waar je
kunt zien ‘wat er al is’ aan initiatieven en voorzieningen die
het opgroeien, samenleven en ouder worden in de wijk
aangenamer maken.
Waar je in gesprek kunt
gaan over ‘wat jouw
wensen zijn voor de
wijk’ en ‘wat jij daaraan
zou kunnen bijdragen’ .
OPROEP: actieve
bewoners die kunnen
helpen om deze
WijKdag tot een succes
te maken, bijvoorbeeld
door een activiteit op
de dag zelf te
organiseren. Neem hiertoe
contact op met Anja (Anja.Boersma@oersprong.nl of 0657289844).

AVOND 4 DAAGSE 2017
Van dinsdag 30 mei tot en met vrijdag 2 juni is het weer
zover: dan is het tijd voor de Avondvierdaagse Hoogland
2017! Kinderen van groep 3 en 4 kunnen meedoen aan de
5km en kinderen van groep 5 tot en met groep 8 lopen elke
dag 10 km. De kinderen van die groepen hebben inmiddels
een inschrijfformulier mee naar huis gekregen met meer
informatie. Belangrijk: Lever het inschrijfformulier en de
gepaste bijdrage van 5 euro per persoon uiterlijk op
donderdag 20 april in bij de meester of juf. Meer informatie
vind je op www.avondvierdaagsehoogland.nl of neem
contact op met Michel Moerenhout via
mjmmoerenhout@casema.nl

ACTIVITEITEN KUNSTBROUWERIJ MEIVAKANTIE
Workshops in de meivakantie
Kinderen en jongeren kunnen in de meivakantie op dinsdag
25 en woensdag 26 april diverse workshops volgen bij
Kunstbrouwerij in het Eemhuis.
Krijg 3D-printen onder de knie, maak in één dag de musical
Annie of bouw een kunstwerk van afval. Ga aan de slag als
singer-songwriter, leer werken met producers software of
maak je eigen muziek- of dansvoorstelling. Maar er is
meer… Bouw een beeld met gips, leer handige graffiti-skillz
of maak de meest gruwelijke wonden tijdens de grimeworkshop!
Meer weten? Kijk voor het volledige overzicht en
kaartverkoop op
[www.kunstbrouwerij.nl]www.kunstbrouwerij.nl. Let op:
vol = vol!
KIKA de BERG OP
Beste kinderen en ouders/verzorgers,
Op 5 en 7 april 2017 zijn op De Meander door Eloy Schoorl
en Anne Marie Soelen namens de Stichting Kinderen voor
KiKa, korte presentaties gehouden over het evenement ‘De
Berg Op’.
Stichting Kinderen voor KiKa organiseert op zondag 11 juni
2017 alweer voor de vijfde keer het evenement ‘De Berg
Op’, waarbij kinderen in de leeftijdscategorie van 6 t/m 13
zich inzetten voor de bestrijding van die vreselijke ziekte
kinderkanker.
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Afgelopen jaar hebben bijna 600 kinderen meegedaan, die
samen ruim € 50.000 voor KiKa hebben opgebracht. Dit
geld hebben zij in de weken voorafgaand aan het
evenement opgehaald bij ouders, familie, buren, vrienden
etc.
Kinderen kunnen zich inschrijven voor één van de volgende
onderdelen:
•
8 t/m 13 jaar: fietsen op een afgesloten parcours
rond de Amersfoortse Berg (1,1 km)
•
8 t/m 13 jaar: hardlopen op een afgesloten
parcours van 360 meter
•
6 en 7 jaar: fietsen op een afgesloten parcours van
360 meter
Het fietsen gebeurt in afzonderlijke heats van een half uur;
het hardlopen duurt 15 minuten. De eerste heat start om
11:30 uur en om 16:30 uur sluiten we dag af met een
slotact en de overhandiging van de cheque met de totale
opbrengst aan een vertegenwoordiger van de landelijke
KiKa organisatie.
Op 11 juni a.s. worden er naast het fietsen en hardlopen
ook veel andere activiteiten georganiseerd zoals optredens
van Dansschool A-Dance, de Amersfoortse
Stadskanonniers, het dweilorkest de Valleibloazers ,
verschillende activiteiten van XL Adventure (klimwand,
stormbaan, Speleo boxen en een springkussen), een
ballonkunstenares, schminken etc. De slotact wordt
verzorgd door Ina Seidou (finale Holland’s Got Talent en
knock-out ronde Voice of Holland in 2016/2017).
Alle optredens en activiteiten worden door de artiesten en
organisaties voor het goede doel helemaal gratis gedaan.
Voor de “snelle starters” is er een extra beloning namelijk
een gratis bezoek aan de Canopy Trail in het Amersfoortse
Klimbos (8 t/m 13 jaar) en lasergamen of boogschieten (6
en 7 jaar). Om in aanmerking voor deze extra beloning te
komen, dient de deelnemer op 1 mei a.s. minimaal € 50
aan donaties op de eigen pagina van de website te hebben
staan.
Al deze optredens en leuke activiteiten zijn natuurlijk
fantastisch maar uiteindelijk gaat het om heel iets anders:
jullie inzet en bijdrage om de kans op genezing voor
kinderen met kanker zo groot mogelijk te maken.
Kunnen de zieke kinderen ook op jou rekenen?

Als je nog vragen hebt, stuur dan een mail naar
hans@kinderenvoorkika.nl
Namens de Stichting Kinderen voor KiKa,
Monique Prins en Hans van den Hoven

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.

Schrijf je dan nu in!
Ga naar de website www.kinderenvoorkika.nl en klik op
“inschrijven”. De rest gaat vanzelf.
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