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OUDERRAADPLEGING 5-GELIJKE DAGEN
De ouderraadpleging rondom 5-gelijke dagen is gesloten en
heeft in totaal 27 reacties opgeleverd. Vanavond komt de
klankbordgroep bij elkaar om de reacties met elkaar te
bespreken. Later deze week volgt nog een overleg met het
team, waarna een voorstel geschreven wordt aan de MR.
Deze vergadert volgende week dinsdag. Daar wordt dan
een besluit genomen over de nieuwe schooltijden die
ingaan per schooljaar 2020 – 2021. Nog voor de
kerstvakantie ontvangt u de uitslag. Ik wil graag iedereen
bedanken voor de reacties die gegeven zijn. Ook de ouders
die zich via klankbordgroep of MR hebben ingezet voor dit
traject, hartelijk dank!

SINTERKLAAS KOMT
Woensdag aanstaande komt Sinterklaas een bezoek
brengen aan onze school. Wij zijn erg vereerd dat hij tijd
kan vrijmaken in zijn
drukke agenda om bij
ons langs te komen. De
kinderen krijgen per
groep een plek
aangewezen om op de
aankomst te wachten.
Natuurlijk bent ook u
van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn.
Zorgt u ervoor dat u bij
de kinderen vandaan
bent en niet in het
zicht van het
toegangshek aan de voorkant staat? Dan kunnen wij
allemaal genieten!
IPADS
Sinds kort zijn er voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4
Ipads op school beschikbaar. Hiermee kunnen zij gericht
leren / oefenen. Een mooie aanvulling op ons ict-aanbod.

KERSTBOOM GEZOCHT!
Voor het versieren van de hal is de halcommissie nog op
zoek naar twee kleinere kunstbomen. Heeft u er thuis een
die u niet meer wilt gebruiken? Dan zijn wij er heel blij mee
en kunt u straks genieten van uw boom in onze hal!

EXTRA SPORTDAG
Bewegen is belangrijk, dat is bij iedereen bekend en vinden
wij dan ook. Wij zijn gevraagd om mee te werken aan een
examendag van studenten van het MBO Sport & Bewegen
Bokkeduinen. Het enige dat wij hoeven te doen is daar
naartoe te gaan.
Woensdag 6 februari is er een extra sportdag voor onze
school!
Groep 1/2: van 9:00u - 11:00u (ronden dus gewoon af op
school, in de klas)
Groep 3,4,5: van 9:00u - 12:00u
Groep 6,7,8: van 9:00u - 12:00u
Kinderen moeten dan zelf voor een tussendoortje zorgen
en wat te drinken.
Het enige dat wij moeten regelen is dat wij daar komen. Via
de leerkrachten ontvangt u de vraag of u kinderen kunt
brengen/halen. Verdere inspanning is niet nodig! Kijkt u
alvast in uw agenda of u in de gelegenheid bent om ons bij
het vervoer te assisteren?
WATERPOKKEN
Er heerst waterpokken. Enkele kinderen zijn al ziek gemeld.
Vervelend natuurlijk voor ze. Wanneer de blaasjes zijn
ingedroogd kunnen de kinderen weer gewoon naar school.
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VANUIT DE AGENDA
December 2018
wo.
5
Sinterklaasviering
wo.
19
kerstdiner
do.
20
kerstviering
ma. 24 – vr. 4 jan. kerstvakantie

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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