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PARKEREN
Het wordt langzaam weer wat kouder en wij zien dat meer
kinderen met de auto gebracht worden. Wilt u rekening
houden met de buurtbewoners en uw auto dan aan de
Laan der Hoven of achter de school aan De Verwondering
parkeren. Op die manier zorgen wij als school voor een
veilige situatie voor alle verkeersgebruikers en zo kunnen
de buurtbewoners ook rustig naar hun werk.
Bovenstaande staat ook in onze schoolgids. Daar is het als
volgt verwoord:
Wanneer leerlingen van onze school ‘binnen de ring’
wonen, verwachten wij dat zij lopend dan wel op de fiets
komen. Dit om de veiligheid te vergroten. Mochten
kinderen met de auto gebracht/gehaald worden, dan is het
verzoek aan ouders/verzorgers om de auto aan de Laan der
Hoven of De Verwondering te parkeren.

over de ouderbijdrage zal na 3 oktober aan de leerlingen
worden meegegeven.
De administratie van vorig schooljaar ligt ook klaar ter
inzage op 3 oktober. De kascommissie zal nog voor 3
oktober haar mening geven over de administratie van vorig
schooljaar.
Met vriendelijke groet namens de ouderraad
Lisette van der Eerden
Penningmeester ouderraad en moeder van Madelief (5) en
Feline (3)

UITSPRAAK VAN EEN OUDER
In groep 7 zijn dit schooljaar kinderen ingestroomd,
afkomstig van andere scholen. Wij krijgen geregeld
feedback van de ouders. Zo ook vorige week. De moeder
van een van de leerlingen verwoordde het als volgt:

JAARVERGADERING OUDERRAAD
Beste ouders/verzorgers,
Op woensdag 3 oktober is de jaarvergadering in de vorm
van een inloopavond. Voor wie wil: vanaf 19.30 tot 20.00
uur ben je van harte welkom om binnen te lopen en heb je
de mogelijkheid om vragen stellen over de ouderraad in het
algemeen, de activiteiten specifiek en de ouderbijdrage.
Tijdens het inloop half uur beantwoorden de leden van de
ouderraad al dit soort vragen. Je kunt de begroting voor dit
schooljaar inzien en je zien hoe de ouderbijdrage is
opgebouwd. Goed om te weten: wij zijn voornemens de
ouderbijdrage gelijk te houden aan vorig schooljaar. De
ouderbijdrage wordt op deze woensdag 3 oktober definitief
vastgesteld. Mocht je bezwaar hebben, dan kun je dit
tijdens de inloop op 3 oktober kenbaar maken. De brief
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Wij zijn zo blij met de
overstap. Ons kind is weer
vrolijk en gelukkig. Wij hebben
haar weer terug zoals zij
vroeger was. Dank je wel! Zet
dat maar op de website!

www.facebook.com/obsdemeander
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schoolfotograaf
open avond nieuwe ouders

open ochtend nieuwe ouders
start Kinderboekenweek
studiedag – school dicht
fietskeuring groep 5, 6, 7, 8
afsluiting Kinderboekenweek
thema-avond PBIS

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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