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BELONING VERDIEND!
In de hal staat een boom waar blaadjes ‘aan groeien’. De
kinderen verdienen (bij wijze van verrassing) een blaadje
wanneer zij de verwachtingen die centraal staan, goed
uitvoeren. In de week na de vakantie was de boom vol. Dat
hebben wij vrijdagmiddag 12 januari gevierd. Eerst kwamen
wij met de hele school bij elkaar om te horen hoe goed wij
het gedaan hadden. Daarna mocht er door de hele school
heen gelezen worden, of konden de kinderen gaan
luisteren naar een meester of juf die aan het voorlezen
was. Aansluitend zijn wij met de hele school tegelijkertijd
gaan buitenspelen. Een uniek moment!
Wist u trouwens dat wij nu weer twee nieuwe
verwachtingen centraal hebben staan? Dat zijn “Houd het
leuk en gezellig” + “ruim je spullen op”. Wij zijn benieuwd
wat dat voor u thuis betekent.

TYPELESSEN GROEP 7
Vorige week woensdag zijn de typelessen voor groep 7
weer gestart. In samenwerking met Basic Typewriting
Amersfoort zorgen wij ervoor dat de leerlingen
typevaardigheid krijgen en op die manier een leven lang
profijt hebben van het kunnen typen. Zeker in de huidige
maatschappij met veel computers is dit een handige
vaardigheid.

TECHNIEK – PROGRAMMEREN
Techniek is een van de speciale onderdelen bij ons op
school. Op dit moment staat programmeren centraal. Door
de hele school zijn de leerlingen hier druk mee bezig. Mooi
om de kinderen zo enthousiast en ontdekkend bezig te
zien!

OPEN OCHTEND
Woensdag aanstaande is er weer een open ochtend voor
belangstellenden. De eerste ronde start om 09:00 uur, de
tweede ronde om 10:15 uur. Ouder(s)/verzorger(s) van
kinderen die nog niet bij ons op school zitten, maar
geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom. Aanmelden
hoeft niet. Na een rondleiding en gesprekken met kinderen
ontvangt u een informatiepakket, zodat u het een en ander
thuis nog rustig kunt doornemen.

SCHAATSEN
Deze week gaan alle kinderen van de school schaatsen bij
Emiclaer. Vandaag gaan de leerlingen van groep 3, 4, 7 en
8, morgen de overige leerlingen. De ouderraad zorgt voor
de sopie! “Lekker even een andere gymles dan normaal.”,
zullen wij maar
zeggen.
De toegang tot
Emiclaer on Ice
wordt mogelijk
gemaakt door het
Buurtbudget.
Hartelijk dank!

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.

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

