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VAN DE DRAAKJES
Voor de meivakantie hebben we op de Draakjes het thema
Lente
behandeld.
We hebben in
dit thema
weel
geknutseld.
Dit hebben
we allemaal
opgehangen
in de groep.
Kijk maar op
de foto naar
het resultaat.
In het thema hebben we het
ook gehad over de groei van
plantjes. Wat gebeurd er
allemaal met een zaadje als je
die in de grond stopt en deze
water geeft. Na een paar
dagen zagen we al dat er
kleine groene plantjes gingen
groeien. Deze werden steeds
groter en groter. Vervolgens
hebben we allemaal een klein
hapje van deze plantjes genomen om te proeven.
Nu hebben we leuke
Moederdag cadeautjes
gemaakt. We hopen dat de
mama’s het cadeautje leuk
vinden.
Vanaf 15 mei gaan we
beginnen met het thema;
Verkeer.
Hier gaan we samen met de kinderen kijken wat we
onderweg moeten doen als we naar school gaan. Welke
voertuigen komen we onderweg tegen en waar moeten we
op letten.
Als we gaan oversteken wat moeten we dan doen? Hier
gebruiken we de prentenboek; ” Stoeprand stop” van Dick
Bruna voor.

MEANDER – ACTIEF!
Er is weer heel wat bezig of staat te gebeuren. Deze week
hebben wij Verkeersweek. Onder de titel ‘Way2Go’
besteden wij extra aandacht aan verkeer. Volgende week
maandag is dan ook nog ‘Streetwise’. Met elkaar zorgen dat
de kinderen veilig en verantwoordelijk door het verkeer
gaan. U helpt daar toch ook bij? De kinderen hebben hun
betrokkenheid in ieder geval al laten zien bij het maken van
de banners die aan het hek hangen. Bij regen zijn ze deze
week binnen te bewonderen.
Woensdag gaat groep 8 op kamp. Wij fietsen naar Ermelo,
De Aalbertshoeve. Op die plek gaan wij ons erg vermaken.
Spelletjes, Bonte Avond, corveedienst; het hoort er
allemaal bij. Vrijdag komen wij terug. Moe en voldaan!
Ook woensdag heeft groep 4 haar Meander Theater. ’s
Ochtends optreden voor de kinderen van de school en ’s
avonds voor de ouders. Spannend, leuk en vooral heel
gezellig!
Vrijdag gaan de
leerlingen van
groep 7 aan de slag
met hun praktisch
verkeersexamen.
Samen met het
theoretisch examen
dat zij al eerder
hebben gemaakt,
vormt dit het totale
examen. Als het goed is, en daar gaan wij natuurlijk van uit,
kan daarna iedereen het verkeersdiploma ontvangen. Veel
succes allemaal!
Tot slot is er dan nog de meester- en juffendag van groep 3,
4, 5 en 6. Die vindt plaats op woensdag 24 mei aanstaande.
Ouders zijn al druk bezig met de voorbereidingen, het
belooft weer een geweldig feest te worden.
KANGOEROEWEDSTRIJD
Vandaag krijgen de kinderen onlangs meegedaan hebben
met de Kangoeroe-rekenwedstrijd hun certificaat mee naar
huis. Ook hebben zij een kleinigheidje ontvangen om lekker
mee te spelen. Wij
als school hebben
diverse materialen
ontvangen om in
te zetten bij
rekenen. Lekker
op een speelse
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manier bezig zijn met rekenen. Kom maar op met die
uitdaging!
PRIVACY – VEILIG EN VERANTWOORDELIJK
Als school vragen wij aan u of foto’s van uw kind op
bijvoorbeeld facebook mogen staan. Wij gaan hier heel
zorgvuldig mee om. Op onze facebookpagina zult u dus ook
alleen kinderen aantreffen waarvan wij weten dat er geen
bezwaar is tegen verspreiding, of maken foto’s van
kinderen die alleen vanaf de achterkant in beeld staan. Nu
worden er tijdens activiteiten op school door
belangstellenden ook foto’s gemaakt. Leuk als herinnering.
Ook worden dergelijke foto’s wel op de eigen
facebookpagina geplaatst. Natuurlijk hebben degenen die
zo’n foto plaatsen geen weet van de mening van
ouder(s)/verzorger(s). Het kan dus zijn dat er foto’s
geplaatst worden waarvan ouders(s)/verzorger(s) liever
niet willen
dat hun kind
op facebook
geplaatst
wordt.
Wellicht
goed om
even over na
te denken
voordat u
een foto plaatst. Misschien alleen een foto plaatsen waarop
uw eigen kind staat?

HEMELVAARTSDAG EN RAMADAN
Volgende week donderdag is het Hemelvaartsdag. Dan is de
school weer gesloten, evenals de vrijdag daarna. Die vrijdag
start ook de Ramadan voor de moslims.
Ramadan is de negende maand van de islamitische
kalender, de vastenmaand. Dit houdt in dat Moslims
gedurende de periode tussen de dageraad en
zonsondergang o.a. niet eten en drinken. De Ramadan
duurt 30 dagen en wordt afgesloten met het Suikerfeest.*
*bron: http://feestdagen.nl/2017/ramadan

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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