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BEGONNEN!
Wij zijn er weer! Na een heerlijke kerstvakantie zijn wij
vanochtend weer vrolijk van start gegaan. Traditioneel met
‘Happy New Year’ van Abba op de achtergrond en een mooi
lichtgevend spektakel in de lucht. Wij hopen dat dit jaar
voor u al het goeds brengt dat u mag hopen, vooral veel
gezondheid.
SCHOOLBREDE BELONING
De bak met ballen is vol. Dat betekent dat er een
schoolbrede beloning in aankomst is. Aanstaande
donderdag is het zo ver. Alle aanwezige personeelsleden
gaan een activiteit verzorgen die de kinderen dan kunnen
kiezen. ‘Meanderteam’s got Talent!’ In het
leerlingadviesteam gaat de komende keer gesproken
worden over een nieuw schoolbreed doel. In ieder geval
zien wij de verwachtingen weer goed uitgevoerd worden.
Wij zijn trots op iedereen die hier zijn/haar bijdrage aan
levert.

hoeft niet. Na een rondleiding en gesprekken met kinderen
ontvangt u een informatiepakket, zodat u het een en ander
thuis nog rustig kunt doornemen. Geeft u deze mededeling
door aan uw omgeving? Bedankt!
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.

SCHAATSEN
Volgende week gaan alle kinderen van de school schaatsen
bij Emiclaer. De groepen zijn verdeeld over dinsdag en
donderdag. “Lekker
even een andere
gymles dan
normaal.”, zullen wij
maar zeggen. Voor
schaatsen wordt
gezorgd, de kinderen
MOETEN wel
handschoenen
meenemen en aan
doen tijdens het
schaatsen.
De toegang tot Emiclaer on Ice wordt mogelijk gemaakt
door het Buurtbudget. Hartelijk dank!

OPEN OCHTEND
Woensdag 23 januari is er weer een open ochtend voor
belangstellenden. De eerste ronde start om 09:00 uur, de
tweede ronde om 10:15 uur. Ouder(s)/verzorger(s) van
kinderen die nog niet bij ons op school zitten, maar
geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom. Aanmelden
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