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27 JUNI, LATER BEGINNEN?
U heeft waarschijnlijk al via de media vernomen dat er
onrust is in onderwijsland. Het primair onderwijs heeft de
laatste jaren grote veranderingen ondergaan. Grotere
klassen en een hogere werkdruk door o.a. administratie.
Daarbij komt nog dat de leerkrachten in het primair
onderwijs t.o.v. de collega’s in het voortgezet onderwijs
een loonachterstand hebben. Het salaris van een leerkracht
in het PO ligt ruim onder dat van leraren in het voortgezet
onderwijs (VO). Dit terwijl de opleidingseisen en het werken denkniveau identiek zijn.
Er zijn nu plannen om op dinsdag 27 juni de deuren van de
scholen een uur later te openen. Op dit moment zijn wij als
team met elkaar in gesprek om te bekijken hoeveel
leerkrachten deze actie steunen en daadwerkelijk een uur
later starten. Zodra bekend is om hoeveel leerkrachten het
gaat, wordt u geïnformeerd en wordt u gevraagd om voor
dat uur zelf opvang te verzorgen. Als alles duidelijk is
ontvangt u hiervoor een aparte mail. Houd uw mailbox dus
goed in de gaten de komende tijd.
Wat kunt u doen om te laten zien dat u ons steunt?
Op de site http://www.pofront.nl/ leest u meer en treft u
ook een kopje ‘petitie’ aan. Hier kunt u de petitie
ondertekenen.

CENTRALE LUIZENCOMMISSIE
Beste lezers,
Het schooljaar is weer bijna ten einde, dan gaan we
schooljaar 2017/2018 in.
Ook voor aankomend schooljaar zijn we traditiegetrouw
weer op zoek naar ouders/verzorgers die na elke vakantie
een groep willen luizen pluizen.
Een luizenbaantje dus 😃.
We zijn vooral op zoek naar toekomstige ouders/verzorgers
uit de groepen 1,2,3 en 8.
Je kan informatie bij mij inwinnen, op het plein of via de
mail. Mijn mailadres is dpellen1973@gmail.com

KLEURENCIRCUIT IN HET EEMHUIS
Donderdag 1 juni hadden groep 3 en
4 een cultureel uitje. We hebben een
workshop rondom de
tentoonstelling De Kat van
Mondriaan, een bezoek aan de
tentoonstelling kleuren van de stijl
en een beeldende workshop Kleur je
Stijl gedaan. De kinderen hebben
een mooi kunstwerk gemaakt met
gekleurd plakband. Aan het einde
maakten de kinderen een museum
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en bekeken de mooie kunstwerken van elkaar.

AVONDVIERDAAGSE
De Avondvierdaagse Hoogland was dit jaar weer een
sportief feest! Met prachtig weer hebben de kinderen
kunnen genieten van mooie routes en veel vrolijkheid
onderweg. Alle begeleiders, vrijwilligers en kinderen heel
hartelijk bedankt voor jullie bijdrage in deze leuke editie
van de Avondvierdaagse!
De A4D commissie

VERKEER BIJ DE DRAAKJES
Afgelopen 3 weken hebben we bij de Draakjes gewerkt aan
het thema "verkeer".
In dit thema hebben we geluisterd naar het boekje "
Stoeprand stop" hier leerde we wat we moeten doen als
we een stoeprand buiten tegen komen. We moeten dan
stoppen en heel goed kijken of er geen auto, fietser,
brommer enz. aankomt.
We kennen ook gekeken naar 2 soorten verkeersborden.
Het bord " mag niet" en het bord " let op" . ( zie hieronder).
Als afsluiting zijn we met de kinderen en de ouders gaan
wandelen door de wijk. Hier hebben we een grote
vrachtwagen gezien en hebben we in het echt geoefend
met stoeprand stop. De kinderen wisten heel goed te
vertellen wat ze moesten doen.

SPORTDAG
Nog maar anderhalve week en dan hebben wij SPORTDAG!
Via de mail is op 02-06-2017 al informatie naar u toe
gekomen. De groepen 1, 2 en 3 hebben hun sportdag op
het schoolplein. De overige groepen laten zich van hun
sportiefste kant zien op de atletiekbaan van Altis.
BROOD en SPELEN
Het laatste blok voor de zomervakantie is aangebroken.
Er staan voor de kinderen nog leuke dingen te gebeuren. De
kinderen gaan nog op schoolreisje of zijn net geweest en
groep 8 is natuurlijk druk met het oefenen voor de musical.
Het nieuwe speelgoed voor buiten valt duidelijk goed in de
smaak. Er zijn nieuwe ballen, schepjes, emmertjes en
springtouwen. Bellen blazen is ook erg in, ze genieten van
de prachtige bellen. Eigenlijk vermaakt iedereen zich
uitstekend met het spelen.
Snoep tijdens de TSO

Volgend schooljaar blijft de prijs voor het overblijven
hetzelfde.
Voor een abonnement betaald u €2,50 en voor een
strippenkaart (6 keer) €19,00.
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Als coördinator, ben ik het aanspreekpunt voor ouders en
school. Voor alle vragen, opmerkingen en klachten die met
het overblijven te maken hebben kunt u bij mij terecht. Ook
kunt u aan mij door geven als uw (kind)eren op een andere
dag overblijft of als het op basis van een strippenkaart
aanwezig is.
Ik ben telefonisch, via WhatsApp of sms bereikbaar op 0638826346 of via de mail meanderamersfoort@broodspelen.nl.
Met vriendelijke groet,
Team Brood & Spelen
Danielle en Lilian
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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