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BEDANKT VOOR ALLE HULP
Het mag wel eens gezegd worden: dank u wel allemaal voor
de hulp van de afgelopen weken. Lezen met kinderen,
activiteiten voorbereiden, meedenken op beleidsniveau, de
haag om de school knippen, etc., etc. Wij zijn altijd erg blij
met uw ‘handen in de school’. Zonder deze samenwerking
zou het er toch minder gezellig uitzien.

SCHOOLFRUIT
Wij zijn weer ingeloot voor schoolfruit. 3 keer in de week
krijgen de kinderen straks schoolfruit (of groente). De
eerste levering is volgende week. Wanneer de bezorgdag is,
is op dit moment nog niet duidelijk. U wordt daarover later
geïnformeerd. Wij zijn in ieder geval erg blij met het feit dat
wij weer kunnen genieten van fruit en groente, zomaar
gratis bezorgd!
TIP!
Voor sommige ouder(s)/verzorger(s) is de financiële situatie
dusdanig dat zij wel een extra steuntje kunnen gebruiken. U
hoeft dat niet aan ons te melden, maar er zijn wel
instanties die u kunnen helpen. Kijkt u eens op de site van
https://www.kansenvoorallekinderen.nl/

AFSCHEID JUF YVONNE
Juf Yvonne heeft besloten afscheid te nemen van onze
school. Zij heeft, na jarenlang op De Meander les te hebben
gegeven, een nieuwe uitdaging gevonden op de Mulock
Houwerschool. Dit is ook een school van Stichting
Meerkring. Zij start daar maandag 11 december
aanstaande. Natuurlijk wensen wij haar straks heel veel
succes op haar nieuwe werkplek en bedanken haar voor
alles wat zij op onze school betekend heeft.
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VAN DE LUIZENCOMMISSIE
Beste ouders/verzorgers,
Het zal jullie niet ontgaan zijn......
Geen bericht van de Centrale Luizencommissie na de
Herfstvakantie......
Hoe dat komt???? De luizenplaag is voorbij!
Nog een enkele leerling met een neetje maar dat is dan ook
alles.
Uitroeien zullen we ze nooit en met dit resultaat zijn we erg
blij, ga zo door met zijn allen en dan blijven we de luis de
baas!
Groetjes van Ayesta en Daniëlle
Centrale Luizencommissie OBS De Meander
FIETSKEURING
Vorige week is de jaarlijkse fietskeuring weer geweest.
Helaas wel wat later dan gepland, maar wij zijn blij dat dit
in ons jaarlijkse aanbod is opgenomen. Gelukkig zagen heel
veel fietsen er goed uit. , dan weet een ieder nu precies wat
er moet gebeuren om veilig en verantwoordelijk op weg te
gaan.

5 JAAR ‘DE DRAAKJES’
Vandaag is het precies 5 jaar geleden dat ‘De Draakjes’ voor
het eerst haar deuren opende. Met elkaar vieren zij
vandaag een klein feestje! GEFELICITEERD!!!!!!

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 overblijfcoördinator Danielle
Groenescheij 06-38826346.
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