Nieuwsbrief
04 februari 2019
WOENSDAG SPORTDAG!
Woensdag aanstaande is de sportdag bij De Bokkeduinen.
Dankzij de inzet van veel ouder(s)/verzorger(s) is deze
bijzondere dag voor onze kinderen mogelijk. Heel veel dank
hiervoor! De sportdag is binnen, dus is het belangrijk dat de
kinderen sportkleding en –schoenen bij zich hebben. In de
mail die u vorige week ontvangen hebt wordt ook gevraagd
om iets te eten en te drinken mee te geven aan uw kind.
Wij kijken uit naar deze sportdag op een bijzondere locatie.

BAKKIE KROOST

Kom eens een kijkje nemen met je kids bij Bakkie Kroost,
iedere woensdag tussen 8:30 tot 10:15 uur.
Je kunt hier samen spelen met je kid(s), koffie drinken,
ervaringen delen en tips uitwisselen.
Speelgoed is aanwezig en koffie en thee staan klaar, gratis
en vrijblijvend. Leuk als je komt binnenlopen!

INVALLERSTEKORT
U weet het vanuit het nieuws: er is in Nederland een groot
tekort aan (inval)leerkrachten. Ook wij hebben hier mee te
maken. Zieke leerkrachten worden niet altijd vervangen,
groepen worden dan
verdeeld of blijven thuis.
Een groot probleem en
levert nog meer druk op
op het team van onze
school. Wanneer u
iemand weet met een
onderwijsbevoegdheid,
laat hem/haar dan
alstublieft contact met
school opnemen.

Activiteiten
27 februari tussen 10.00-12.00 (voorjaarsvakantie) is het
mogelijk om een eigen canvasdoek te beschilderen. Ook
oudere broertjes en zusjes zijn van harte welkom.
Waar: De Ontmoeting, De Bekroning 2 (achter Emiclaer).
Meer info: http://www.bakkiekroost.nl / of mail:
deontmoetingkattenbroek@gmail.com
Bakkie Kroost is een initiatief van GGD Regio Utrecht,
Partou Kinderopvang, SKA Kinderopvang, Haptonomie
Praktijk Schoneveld, Indebuurt033 en De Ontmoeting.
KATTENBROEK THEATERSTERREN GEZOCHT VOOR IN DE
VOORJAARSVAKANTIE!
Op donderdag 28 februari staat de “Theater mèt aandacht
kennismaking workshop” ingepland, in de speelzaal van
OBS De Meander, o.l.v. professioneel en ervaren
theaterdocent Sanjeevani Hendriks.

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

De workshop kost € 5,00 en gaat om 12:00 uur van start
met een vrolijke,
vlotte, warming up,
zodat we daarna
ontspannen en klaar
zijn om samen op
een muzikaal speel
avontuur te gaan
tot 14:00 uur.
Voor aanmelden,
meer informatie
over theater mèt
aandacht, of over
de workshop, kijk op www.theatermetaandacht.com

AGENDA
Februari 2019
Wo. 06 Sportdag De Bokkeduinen
Ma. 11 – vr. 22 adviesgesprekken groep 8
wo. 20 Meander Theater groep 4
vr. 22 rapport mee
ma. 25 – vr. 1-3 voorjaarsvakantie

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.

INFORMATIEBIJEENKOMST OVER MEDIAOPVOEDING
(0 t/m 6 jaar)
Kijkt jouw peuter of kleuter ook graag filmpjes via
YouTube? Maar weet je eigenlijk niet of dat wel goed is?
Vraag jij je af hoe lang je dreumes achter een scherm mag?
Of voel jij je als ouder wel eens schuldig als je jouw kind
achter een scherm ‘parkeert’? Dat hoeft niet! In deze
informatiebijeenkomst geef ik je handige tips en trucs over
hoe je digitale media op een leuke en verantwoorde manier
kunt gebruiken! Op woensdagavond 27 maart 2019 vertel
ik je er graag meer over. Deze avond is speciaal voor ouders
met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar.
Wanneer: Woensdag 27 maart 2019 Tijd: 19.45 uur tot
21.15 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Het Brandpunt Amersfoort Laan naar Emiclaer 101
Kosten: Gratis
Mijn naam is Marije Lagendijk en ik ben pedagoog en
MediaCoach en ik ondersteun kinderen, ouders en
professionals bij het opgroeien en opvoeden in het digitale
tijdperk. Aanmelden voor de ouderavond kan via het
Facebook Evenement:
https://www.facebook.com/events/304686890244381/ of
via naar het aanmeldformulier:
https://goo.gl/forms/P0QxrUh7GsgyipL12
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www.facebook.com/obsdemeander

