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KONINGSSPELEN: GROOT SUCCES
De jaarlijkse Koningsspelen zijn wederom een groot succes
geworden. Een koninklijk ontbijt, een gezamenlijke
opening, de sponsorloop en clinics. Dat waren de
ingrediënten van dit jaar. Dankzij de actieve Ouderraad is
deze dag heel goed en met zeer diverse activiteiten
verlopen. De kinderen hebben voor Stichting Hulphond een
geweldig bedrag bij elkaar gelopen van maar liefst
€5208,30!!

GROENER!
Wij worden langzaam wat groener. In de voorjaarsvakantie
zijn op ons dak zonnecollectoren geplaatst. Volgende week
maandag komt daar nog een scorebord bij, zodat wij de
opbrengst kunnen bijhouden. Nu hopen wij natuurlijk op
nog meer zonneschijn!

niet aangemeld? Geen probleem! U vindt dit formulier via
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Qs5UYOqC
Vo4G26XUZ4VVzwqQnClA1ekTlV6_nbCqFUR1eA/viewform
?usp=sf_link
OPEN OCHTEND
Heeft u de nieuwe banner al zien hangen? Deze banner
geeft aan dat wij volgende week woensdag weer een open
ochtend hebben. Belangstellende nieuwe ouders zijn van
harte welkom en hoeven zich niet van tevoren aan te
melden. Welkom!

VRIJDAG VRIJ!
Aanstaande vrijdag is de school gesloten. Wij zijn dan vrij.
Het is dan Bevrijdingsdag, voor het onderwijs een dag niet
naar school, maar ook een dag waarbij wij stil kunnen staan
bij dat wat vrijheid voor ons allemaal betekent.
WIJKDAG KATTENBROEK
De eerder aangekondigde Wijkdag van 13 mei aanstaande
gaat niet door. De organisatie heeft laten weten dat het
helaas niet mogelijk is gebleken om voldoende mensen te
vinden die zich actief willen inzetten om deze dag tot een
succes te maken.

THEMA-AVOND PBIS – STOP-LOOP-PRAAT
Op 21 april heeft u een uitnodiging ontvangen voor onze
thema-avond over STOP-LOOP-PRAAT, passend binnen
onze schoolbrede aanpak van PBIS (gedrag). Hiervoor bent
u bij deze nogmaals van harte uitgenodigd. Heeft u zich nog

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.

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

