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HEEL ERG BEDANKT!
Ook in deze nieuwsbrief willen wij iedereen bedanken die
het mogelijk heeft gemaakt dat de kinderen van onze
school de afgelopen periode aardig wat
uitstapjes hebben kunnen maken. O.a.
Flint, het Icoontheater en de extra
sportdag op De Bokkeduinen stonden
op het programma. Veel dingen in korte
tijd waarvoor wij een beroep op u
hebben gedaan. Het was TOP!!!!

STEDELIJKE OPEN OCHTEND
Op vrijdag 8 maart wordt weer de stedelijke open ochtend
gehouden. Alle basisscholen in Amersfoort stellen dan hun
deuren open voor belangstellende ouder(s)/verzorger(s).
Ook wij doen aan deze ochtend mee. Stelt u uw omgeving
op de hoogte van deze ochtend? Men is van harte welkom!

GROEP 7 NAAR VAN GOGH
Vandaag is groep 7 naar het Van Goghmuseum in
Amsterdam. Een heerlijk cultureel uitstapje om te kijken
naar werken van een van Nederlands bekendste schilders.
Zeker weten dat zij weer met rijke verhalen huiswaarts
keren.
MEANDERTHEATER GROEP
Dagelijks mogen wij genieten van de repetities van groep 4
voor hun Meandertheater. Woensdag aanstaande brengen
zij in de ochtend hun show “Beste dierentuin, ik zou zo
graag…..” ten tonele. ’s Ochtends treden zij op voor de
kinderen van de school, ’s avonds voor hun eigen
ouder(s)/verzorger(s). Veel succes allemaal!
PBIS
Voor de komende periode staan er weer twee nieuwe
verwachtingen centraal. Deze hebben vooral betrekking op
het toilet en het
gebruik daarvan. Bij
wijze van verrassing
kunnen de kinderen
weer een bal
verdienen. Is de kast
in de hal vol, dan
volgt een
schoolbrede
beloning. Natuurlijk
zijn wij benieuwd hoe
snel dat zal zijn!

INSPIRATIE-AVOND SWV DE EEM
Het Samenswerkingsverband organiseert weer een
inspiratieavond. De tweede inspiratieavond van dit
schooljaar voor ouders, onderwijs- en zorgprofessionals
heeft als thema ‘De school: een minisamenleving’, een
lezing door Bram Orobio de Castro en wordt gehouden op
donderdagavond 4 april aanstaande. De ervaring leert dat
de avonden snel volgeboekt zijn. Om u aan te melden klikt
u hier. Daar leest u ook meer over de inhoud van de avond.
OUDERAVOND OPVOEDEN IN HET DIGITALE TIJDPERK
Eerder dit schooljaar is een ouderavond georganiseerd door
het BOK (Breed Overleg Kattenbroek), een samenwerking
tussen de scholen in Kattenbroek, de kinderopvang,
Indebuurt033, en andere belangstellenden, voor
ouder(s)/verzorger(s) van kinderen vanaf 7 jaar. Nu is er
een avond voor ouder(s)/verzorger(s) van het jongere kind.
Interessant om te weten waar u in de opvoeding rondom
het digitale tijdperk met te maken heeft/krijgt. Aanmelden
voor deze gratis bijeenkomst via www.lagendijkempowering.nl/aanmelden
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KALENDER
Februari 2019
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.
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