Nieuwsbrief
17 december 2018
5-GELIJKE DAGEN
Na een langdurig proces waarbij ouders, kinderen en
teamleden gehoord zijn is tijdens de MR-vergadering van
11-12-2018 besloten om per schooljaar 2020-2021 over te
gaan op 5-gelijke schooldagen. Binnen alle geledingen lag
een ruime meerderheid voor het model waarbij de
kinderen starten om 08:15 uur en de schooldag eindigt om
14:00 uur. In het komend schooljaar zal het team zich
verder buigen over de exacte indeling van de lunch- en
speeltijden van de kinderen.
PARKEREN
Het wordt weer somberder weer. Wij merken dat er op dit
moment meer kinderen gehaald en gebracht worden met
de auto. Uit veiligheidsoverwegingen aan een ieder die met
de auto komt de vraag om alleen maar in de parkeervakken
te parkeren. (Ook als u in de auto blijft zitten om uw kind
uit of in te laten stappen.) Dit kunt u doen aan de Laan der
Hoven, achter de school aan De Verwondering. Soms is er
ook plek op de parkeerplaatsen voor de school, maar dat is
zeker niet altijd het geval. Helpt u mee om de omgeving van
de school veilig te houden? De kinderen en volwassenen
zijn u zeer dankbaar!

Ik verzoek u de ouderbijdrage over te maken op
bankrekening NL12 INGB 0006 1184 67 ten name van
Ouderver Openbare Basisschool De Meander onder
vermelding van de voornaam van uw kind(eren) en het
nummer van de groep(en).
Vriendelijk dank voor uw medewerking,
Lisette van der Eerden
Penningmeester OR Meander
E-mail: penningmeesterormeander@gmail.com
IN DE WIJK
Samen met de andere scholen, kinderopvangorganisaties
en betrokkenen in de wijk hebben wij het Breed Overleg
Kattenbroek. De vraag van Het Brandpunt is om de
volgende activiteiten bij u aan te kondigen:
Ontmoet engelen, soldaten, wijzen en herders op
zondagmiddag 23 december in Het Brandpunt. Om 17:00
uur kan je dwars door het kerstverhaal lopen. In alle
hoekjes van het gebouw is wat te beleven voor jong en oud.
Kom je luisteren, kijken en meedoen? Je bent welkom, van
jong tot oud. Naast ontmoetingen met ruim 20 personages,
kan je kerstliedjes zingen in de kerkzaal, of knutselen aan je
eigen kerststal. We beginnen om 17:00 uur, en om 17:45
uur sluiten we gezamenlijk af met een korte viering.
Bubbels & Blessings

REMINDER BETALEN OUDERBIJDRAGE
Helaas heeft nog niet iedereen de ouderbijdrage betaald.
Mocht u nog niet betaald hebben, wilt u dit dan alsnog zsm
doen? Hieronder de gegevens
Ouderbijdrage
Groep 1 t/m 6 : € 53,50 per kind
Groep 7

: € 66,50 per kind

Groep 8

: € 89,00 per kind

Het trio Enchanté (Hannie Slingerland, Mieke Keizer en
Ineke Opstal) is op 6 januari in Het Brandpunt voor een
bruisend Nieuwjaarsconcert. Met meezingers, een vleugje
weense wals ,nieuwjaarshymnen en drie-koningen-liederen
creëren ze een aantrekkelijk uur sfeervolle muziek voor
jong en oud. Het Nieuwjaarsconcert begint precies om
12.00u ’s middags. Er zijn drie-koningen-cakejes, baksels en
bubbels. Die worden verzorgd door de oecumenische
geloofsgemeenschap Het Brandpunt. ‘Met dit concert
willen we ‘Gelukkig Nieuwjaar!’ zeggen tegen iedereen in
onze wijk, zegt pastor Josephine van Pampus: ‘We hopen
dat veel mensen even de drempel van Het Brandpunt
overkomen en dat we elkaar bij een hapje, een drankje en
de prachtige muziek het beste kunnen wensen.’
‘Bubbels & Blessings’ duurt een uurtje en eindigt om 13u.
met een toost op 2019. De toegang is gratis, een vrijwillige
gift ter ondersteuning is welkom.

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

Beide activiteiten vinden plaats in Het Brandpunt, Laan
naar Emiclaer 101.
VANUIT DE OR
Beste ouders,
Wat een gezelligheid op De Meander met de glinsterende
ballen, bomen en lampjes…
Wanneer alle feestvreugde weer voorbij is na het kerstfeest
op school, moet dit helaas ook weer worden opgeruimd.
Dit doen we vrijdag 21 december om 08.30 uur op school.
Dan kunnen we na de kerstvakantie het nieuwe jaar met
een frisse, opgeruimde start beginnen…

AGENDA
wo. 19 kerstdiner
do. 20 kerstviering
ma. 24 – vr. 4 jan. kerstvakantie
Maandagochtend 7 januari zijn wij er dus weer allemaal. Bij
goed weer ontmoeten wij elkaar traditiegetrouw eerst op
het plein.
Het hele team wenst u mooie feestdagen en een gezond
2019!

Mocht je een uurtje hebben vrijdag: alle hulp is welkom!
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

