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SPORTDAG
Wat een geweldige sportdag hebben wij gehad! Het weer
speelde het juiste spel, niet te koud, niet te heet, gewoon
lekker! En alles zag er prima uit. Zowel op het plein als bij
de atletiekbaan waren bekende, maar zeker ook nieuwe
spellen uitgezet. Het uitvoeren van de sportdag is alleen
maar mogelijk met hulp van ROC-studenten en
ouder(s)/verzorger(s). Dank u wel allemaal, het was
fantastisch!

WEBSITE
Bent u net zo trots op onze website
www.obs-demeander.nl als wij zijn? Weet u dat deze
website gemaakt is en onderhouden wordt door ouders van
onze school? Zij leveren fantastisch vrijwilligerswerk. Voor
de websitegroep zijn wij op zoek naar mensen die hier ook
affiniteit mee hebben. Sluit u aan bij onze redactie. U bent
van harte welkom. Heeft u ervaring met wordpress, dan is
dat helemaal mooi meegenomen. Aanmelden doet u door
even een mailtje te sturen naar directie@obs-demeander.nl

SUIKERFEEST
Gisteren is het Suikerfeest, het vieren van het eind van de
Ramadan, begonnen. Daarom hebben de kinderen
vanmiddag een kleine versnapering gekregen. Wij wensen
iedereen die dit feest viert:

TYPEVAARDIGHEID GROEP 7
De leerlingen van groep 7 hebben donderdag 22 juni
examen typevaardigheid gedaan. Zij zijn trots op het
behaalde resultaat dat zij onder leiding van Basic
Typewriting weten te scoren. Knap hoor, van iedereen!

DINDSDAG 27 JUNI: SCHOOL START OM 09:30 UUR
Denkt u eraan dat de school morgen een uur later begint?
Dit om aandacht te vragen voor de werkdruk, het
lerarentekort en het salarisverschil tussen PO en VO.
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DOORSCHUIFOCHTEND
Ook dit jaar vindt weer op de een na laatste woensdag van
het schooljaar de doorschuifochtend plaats. De kinderen
starten allemaal in hun eigen groep. Dan worden zij
opgehaald door de juf of meester van volgend jaar en
maken zij kennis met haar of hem en met evt. nieuwe
klasgenoten. Na ruim een uur gaat iedereen weer terug
naar het eigen lokaal om uit te kijken naar de start van het
nieuwe jaar bij de nieuwe juf of meester!
ZOMERFEEST
Woensdag is het weer Zomerfeest!!!!! Wij kijken er naar
uit. Het thema is ‘Tropisch’. Kijkend naar de
weersverwachting, hopen wij niet dat daarmee tropische
regen bedoeld wordt…….

VAKANTIES 2017-2018
De vakanties van volgend jaar zijn bekend. Deze zijn:
Herfstvakantie ma 16 t/m vr 20 oktober
Kerstvakantie ma 25 december t/m vr 05 januari
Voorjaarsvakantie ma 26 februari t/m vr 02 maart
Pasen vr 30 maart t/m 02 april
Koningsdag vr 27 april
Meivakantie ma 30 april t/m vr 11 mei
2e Pinksterdag ma 21 mei
Voor volgend jaar zijn er GEEN studiedagen. Het team gaat
op dagen dat er geen kinderen op school zijn de
studiedagen houden.

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

