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CLINICS KONINGSSPELEN
Wie geeft er een leuke clinic tijdens de Koningsspelen?
Op vrijdag 20 april 2018 worden de Koningsspelen weer
georganiseerd. Net als vorig jaar willen we de kinderen 's
middags verschillende sportclinics aanbieden. Ben of ken jij
iemand die een leuke sportieve clinic kan geven of weet je
een leuke sportvereniging die we kunnen benaderen? Laat
het ons weten!
De clinics vinden plaats tussen 13.00-14.30 uur en duren
tussen de 20-30 minuten. Alle sporten zijn mogelijk, denk
bijvoorbeeld aan judo, yoga, tennis, hockey, alles wat in de
kleine gymzaal of op een stuk van het plein gegeven kan
worden.
Dit is natuurlijk een mooie kans voor een sportvereniging
om zichzelf te promoten.

Op http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/ staan nog
meer oefenopgaven en informatie over deze wedstrijd. Als
je verdere vragen hebt, kun je die stellen aan
jan_nancy@hotmail.com.
VAN DE DRAAKJES
Bij de Draakjes spelen we met rijst.
In de bakjes kan je “heel veel/ heleboel/ weinig” rijst in de
bakjes doen. Als je het ene bakje leeg maakt zakt het bakje
aan de andere kant van de weegschaal naar beneden.

Wil je je opgeven om een clinic te geven of weet je iemand?
Laat dit dan weten aan Lisette (moeder van Madelief (groep
4) en Feline (groep 1/2B)), of via de mail:
penningmeesterormeader@gmail.com.
Vriendelijke groeten namens de Ouderraad
Lisette van der Eerden
KANGOEROE-REKENWEDSTRIJD

Beste jongens en meisjes van groep 3 t/m 8,
Houden jullie van puzzelen en vind je het leuk om dit een
keer in wedstrijdverband te doen? Dan kun je op
donderdag 15 maart om 15.15 uur meedoen met de
Kangoeroewedstrijd op school. Je lost wiskundige opgaven
op waarbij je vooral creatief moet nadenken. Het duurt
maximaal een uur.
Bij deze wedstrijd zijn alleen maar winnaars en geen
verliezers. Er zijn mooie prijzen te winnen en iedere
deelnemer krijgt een leuk aandenken.
Je meester of juf kan je oefenopgaven geven als je een
beter idee wilt krijgen van deze wedstrijd. Bij hem of haar
kun je uiterlijk vrijdag 16 februari laten weten dat je graag
mee wilt doen.

ZIEKTE EN VERVANGING
Actueel is de problematiek rondom ziekte en vervanging.
Ook bij ons op school hebben wij hiermee te maken. Op dit
moment is het heel duidelijk dat er een tekort aan invallers
in onze regio is. Wij vinden het echt heel vervelend, maar
staan met onze rug tegen de muur. De oplossingen die de
afgelopen periode gevonden zijn, zijn de volgende:
- kinderen worden verdeeld, waardoor er nog meer druk
ligt bij de leerkrachten die nog wel op school zijn en de
instructie veel minder is dan nodig zou zijn
- kinderen mogen thuis blijven. Bij evt. opvangproblemen
komen die kinderen wel naar school en worden daar
verdeeld/opgevangen
- een ambulante medewerker gaat voor de groep (IB of
directie)
- vaste parttime leerkrachten komen extra werken
Het zijn allemaal geen oplossingen die de schoonheidsprijs
verdienen, maar wij kunnen niet anders. Wij vragen u, bij
welke oplossing dan ook, om uw begrip.

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

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

