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MEANDERTHEATER GROEP 4
Woensdag aanstaande is het Meandertheater van groep 4.
Het belooft weer een geweldige voorstelling te gaan
worden. Deze keer heeft het de titel ‘Groeien’
meegekregen. De spanning rijst de pan uit!
VIJF-GELIJKE DAGEN
Om ons heen zien wij heel veel scholen die op alle dagen
dezelfde schooltijden hebben. Wij noemen dat 5-gelijke
dagen. Iedere school kan hier een eigen invulling aan
geven. Wij hebben nog zogenaamde traditionele
schooltijden met een woensdagmiddag waarin de kinderen
vrij zijn. Dit kalenderjaar
gaan wij bepalen hoe bij
ons op school de 5-gelijke
dagen eruit gaan zien. Het
eerste jaar dat wij met dat
rooster gaan werken is in
schooljaar 2020-2021. Om
u te informeren over dat
wat 5-gelijke dagen inhoudt en welk traject wij gaan
doorlopen, organiseren wij op dinsdagavond 20 maart
aanstaande een informatiebijeenkomst. De avond start om
20:00 uur en zal maximaal een uur duren. Tijdens deze
avond zullen wij ook ouders vragen om met ons mee te
denken in een zogenaamde klankbordgroep. Noteert u
deze avond alvast in uw agenda, de officiële uitnodiging
volgt na de voorjaarsvakantie.
VAN DE OUDERRAAD
Hulpouders gevraagd - voorjaar 2018
Ook dit voorjaar staan er weer veel activiteiten op het
programma op
school. Voor een aantal activiteiten hebben we jullie hulp
nodig. Help
je ons door de handen uit de mouwen te steken? Geef dan
in de
vragenlijst je voorkeur aan hoe je kunt helpen.
Ga naar https://tinyurl.com/meanderouderhulp2018. Wil
of kan je niet
digitaal invullen? Op school komt ook een fysiek formulier
beschikbaar
bij de leerkracht. Het formulier graag uiterlijk 9 maart weer
inleveren.
Dankjewel, namens de kinderen!

SPAAR MEE VOOR EEN NIEUW SCHOOLPLEIN
Er zijn hele mooie plannen om ons plein om te toveren tot
een nog leuker schoolplein. Hier krijgt u t.z.t meer
informatie over. Om de plannen te kunnen realiseren is
veel geld voor nodig. Omdat alle beetjes helpen willen we
beginnen met het inzamelen van lege flessen. Vanaf nu
staat er in de hal een winkelwagentje waarin je je lege
flessen kan doneren. De ouderraad zorgt ervoor dat deze
worden ingewisseld en zo sparen we met z’n allen voor een
nieuw schoolplein. Het eerste spaardoel is een
BASKETBALPAAL. Het benodigde bedrag hiervoor is EUR
1000,PERCUSSIEPROJECT
Vandaag hebben de groepen 6, 7 en 8
een muziekproject over percussie
afgesloten. Tijdens de losse optredens
van de groepen waren
ouder(s)/verzorger(s) welkom om te
kijken en te luisteren naar wat de
leerlingen geleerd hadden. En dat was
heel veel en vooral ook heel gezellig!
Mooi om van de vakdocent te horen
dat hij onze school speciaal vindt in de
schoolbrede, gelijke benadering naar de kinderen toe. Hij
voelde zich heel erg thuis!
VOORJAARSVAKANTIE
Hoewel het buiten nu koud aanvoelt, hebben wij volgende
week vakantie. De jaarlijkse voorjaarsvakantie start
maandag 26 februari en duurt tot en met 2 maart
aanstaande. Op maandag 5 maart zijn wij er weer. Fijne
vakantie allemaal!

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

