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KAMP GROEP 8
Groep 8 heeft
een fantastisch
kamp achter de
rug. Wij
vertrokken, vol
spanning, met
veel zon en
kwamen vrijdag
19 mei moe en
voldaan terug.
Een kamp zoals
wij dat
organiseren,
kan niet bestaan
zonder de hulp
van veel ouders.
Zij hebben ons
o.a.
ondersteund als
begeleider,
vervoerder,
kookouder en
mentale
support. Een
‘dank-je-wel’ is
hier zeker op z’n
plaats! Jullie
hebben het
mogelijk
gemaakt om de
kinderen een
onvergetelijke
herinnering te
geven!

2017
MEESTER- EN JUFFENDAG GROEP 3, 4, 5 en 6
Woensdag 24 mei vierden de leerkrachten van groep 3 t/m
6 hun verjaardag op school.
Er liepen ineens
allerlei
fantasiedieren
rond. Meester
Sander had nl.
het toverboek
weggenomen. De
kinderen kregen
’s ochtends
d.m.v. een
instructiefilmpje
te horen hoe zij
de fantasiedieren
weer tot gewone
meester en
juffen konden terugtoveren.
De kinderen voerden allerlei opdrachten uit, in en om de
school. Er was zelfs een vliegend tapijt en een donkere
ruimte met spinnen waar de kinderen een opdracht
moesten vervullen. Om kwart voor 12 bracht meester
Sander het boek gelukkig weer terug en met een ware
toverspreuk werden de fantasiedieren weer gewoon juffen
en meester.
Het was een geweldige ochtend.
Ouders en oma’s, bedankt voor jullie hulp en inzet!!
AVONDVIERDAAGSE
Deze week is de Avondvierdaagse in Hoogland. Van dinsdag
tot en met vrijdag zetten ook deelnemers van onze school
hun beste beentje voor. Als school kunnen wij meedoen,
doordat de ouders de organisatie vanuit school op zich
nemen. Dank jullie wel! Alle deelnemers heel veel succes en
hopen op mooi en droog weer.
SCHOOLREISJE GROEP 1-2
Vrijdag aanstaande gaan de kleuters op schoolreis. Zij gaan
met elkaar naar Kinderparadijs Malkenschoten. Een heerlijk
park met diverse activiteiten en dieren. De kinderen
vermaken zich daar de hele dag. Wilt u ook eens kijken wat
er allemaal te beleven is? Kijk dan op de website van het
kinderparadijs, www.binky.nl .
Meer informatie ontvangt u nog van de leerkrachten.
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GEVONDEN VOOR WERPEN
Wij hebben geen kist meer met gevonden voorwerpen,
maar dat wil niet zeggen dat er niets meer vergeten wordt.
Op dit moment ligt er van alles te wachten op de
rechtmatige eigenaar. In de hal ligt het op een tafel
uitgestald. Komt u deze week dus nog even kijken, aan het
eind van de week gaat het weg.
PROJECTWEKEN
Volgende week starten onze projectweken. Thema van dit
jaar is “FANTASIE”. Dat kan dus alle kanten op. Wij laten
onze fantasie de vrije loop en maken er twee fantastisch
verrassende weken van!
SPORTDAG
De twee-jaarlijkse sportdag nadert. De organisatie is druk
bezig om alle voorbereidingen te treffen om er een
sportieve dag van te maken. 21 juni staat de sportdag
gepland. Iedereen heeft dus nog even de tijd om de spieren
te sterken en voldoende conditie op te bouwen. Dan
kunnen wij er op de sportdag zelf flink sportief tegenaan!

4: ma-di-woe Meliza
do-vrij Margreet
5: ma-di-woe Margriet (zij vervangt Ilonka i.v.m. ziekte)
do-vrij Alita
6: ma t/m vrij Sander
7: ma t/m vrij Yvonne
8: ma t/m vrij Debora
Verdere informatie over de indeling van het volgend
schooljaar volgt later.
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.

VOLGEND JAAR
Voor het volgend jaar kan ik u vertellen dat wij wederom
met 8 groepen gaan werken. De verdeling van de
leerkrachten is als volgt:
1-2A: ma-di-do-vrij Lisa (zij vervangt Nesrin i.v.m. ziekte)
woe: Margreet
1-2B: ma-di Ingrid
woe-do-vrij Marloes
3: ma-di Simone
woe-do-vrij Angela
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