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Voorbeeld groep 5-6 (wizKID)

Voorbeeld groep 7-8 (wizSMART)

Op donderdag 21 maart 2019 waren er maar liefst 60
kinderen uit groep 3 tot en met 8 die meededen met de
W4Kangoeroewedstrijd. Dat is zo’n 40%, best veel voor een
buitenschoolse activiteit. Wereldwijd deden er meer dan 6
miljoen kinderen mee.
In deze wedstrijd moesten de kinderen 12 (groep 3) of 24
(groep 4-8) wiskundige opgaven oplossen. De kinderen
waren ontspannen en tegelijkertijd gedreven om er het
beste van te maken.
De eerste opgaven waren goed te doen, gaandeweg
werden ze steeds pittiger. De antwoordformulieren zijn
ingestuurd en de uitslagen zullen medio mei bekend zijn.
De deelnemende kinderen krijgen dan nog een leuk
aandenken. De uitwerkingen van 2019 zullen binnenkort
staan op www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/historie
Om een idee te krijgen drukken we alle opgaven nummer
19 hieronder af.
Voorbeeld groep 3-4 (wizFUN)

Als je de opgaven van 2019 wilt ontvangen, stuur dan een
mail naar jan_nancy@hotmail.com .
Langs deze weg willen we de kinderen bedanken voor hun
enthousiaste deelname, Meliza en Ayesta voor de
surveillance en de school voor het beschikbaar stellen van
de lokalen en de mogelijkheid zo’n wedstrijd te
organiseren. Wij vonden het erg leuk om te doen. Hopelijk
doen we in 2020 wederom mee.
Jan Gerritsjans en Nancy van der Linden
(ouders van Rosa (groep 8), Boris (groep 6) en Cato (groep
4))
AFSLUITING PROJECT
Wat was het gezellig afgelopen vrijdag tijdens de afsluiting
van ons project! Overal kon bekeken worden waar over
gewerkt was. Vol trots liep iedereen rond en kon in de
eigen klas voldoende vertellen. Fijn dat u er bij was!

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

KONINGSSPELEN en SPONSORLOOP
De Koningsspelen zijn weer in aantocht. Volgende week
vrijdag is het zover. Zoals gebruikelijk houden wij tijdens de
Koningsspelen ook de Sponsorloop. Dit jaar is het goede
doel ‘Regenwoud van de Kinderen’. Democratisch is door
de kinderen voor dit doel
gekozen. De ouders die de
Koningsspelen organiseren zien
de sponsorlijsten graag
aanstaande vrijdag, 5 april,
weer op school. Zorgt u ervoor
dat uw kind de lijst(en) dan
weer bij zich heeft?
12 april starten wij de Koningsspelen met een Koninklijk
Ontbijt. Hiervoor nemen de kinderen zelf bestek, een bord
en een beker mee. Dit graag voorzien van naam meenemen
op donderdag 11 april aanstaande.
AGENDA
April 2019
ma. 1 – vr. 12 spreekweken groep 1-6
ma. 1 – vr. 19 entreetoets groep 7
do. 11 schriftelijk verkeersexamen groep 7
vr. 12 Koningsspelen en sponsorloop
di. 16 – do. 18 centrale eindtoets groep 8
vr. 19 juffendag groep 8
ma. 22 2e Paasdag – school dicht
wo. 24 open ochtend nieuwe ouders
Meander Theater groep 6
do. 25 schoolreis groep 7
U ziet dat wij op Goede Vrijdag gewoon school hebben. Dit
klopt ook!
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

