Nieuwsbrief
04 maart 2019
BOMEN OP HET PLEIN?!

AAN TAFEL!
Volgende week starten wij met ons schoolproject ‘Aan
Tafel!’ In iedere groep zal op eigen wijze aandacht besteed
worden aan eten. Waar komt eten vandaan? Eten wij
allemaal op dezelfde manier? Wat is gezond? Allemaal
onderdelen die de revue kunnen passeren. Op vrijdag 29
maart sluiten wij de projectweken af.

Vanochtend ook zo verbaasd dat er plotseling 3 bomen op
het plein gepoot waren? Dit is een cadeau van de gemeente
in het kader van de Boomplantdag van 20 maart
aanstaande. Het zijn, in het kader van gezonde voeding, 3
leifruitbomen.
Tevens is het de eerste aanzet tot het opknappen van het
plein. Meer groen, meer speelmogelijkheden en een
voetbalarena staan op de planning!
NIEUWE GEZICHTEN
Vanaf vandaag kunt u nieuwe gezichten in de school
tegenkomen. Sander (leerkracht groep 6) is al een aantal
weken ziek en zal naar verwachting nog wel even afwezig
blijven. Gelukkig is er vervanging gevonden. Op maandag
en dinsdag is Jacques Lemmen zijn vervanger en op de
overige dagen is Sandra ’t Hooft er. Fijn dat zij er zijn en de
kinderen van groep 6 verder professioneel gaan begeleiden.
VRIJDAG 8 MAART STEDELIJKE OPEN OCHTEND
Aanstaande vrijdag is weer de stedelijke open ochtend voor
basisscholen. Altijd een interessante ochtend. De kinderen
van de bovenbouw helpen mee om deze ochtend tot een
succes te maken. Zij ontvangen belangstellenden en leiden
ook rond. Ieder jaar krijgen wij complimenten op hoe de
kinderen zichzelf en de school presenteren. Vanaf 09:00 uur
gaat de open ochtend van start. Belangstellenden zijn van
harte welkom!

TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek van Stichting
Meerkring gaat weer van start. Volgende week maandag,
11 maart, ontvangt u een mail met daarin de vraag om de
vragenlijst in te vullen. Zo krijgen wij een mooie kijk op dat
wat alle geledingen van ons vinden, waar wij sterk in zijn en
wat nog verbeterd mag worden. Alvast bedankt voor het
invullen!
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.
AGENDA
Maart 2019
vr. 08 open ochtend nieuwe ouders
ma. 11 - vr. 29 projectweken thema ‘Aan Tafel!’
wo. 20 juffendag groep 1 – 2
wo. 27 open ochtend nieuwe ouders
thema avond ‘Opvoeden in het digitale tijdperk’ voor
alle ouders met kinderen van 0 t/m 6 jaar
vr. 29 afsluiting projectweken
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