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SPONSORLOOP GESLAAGD
Wat was het afgelopen vrijdag een prachtige dag voor de
sponsorloop en Koningsspelen. Vele handen maken licht
werk, ook dat werd weer duidelijk. Fijn dat er hulp was om
deze dag tot een goed eind te brengen en er veel
aanmoedigingen waren van ouders en andere
belangstellenden. De kinderen hebben heel erg goed
gelopen en veel geld opgehaald voor het ‘Regenwoud van
de Kinderen’. Maar liefst €4740,55 is er opgehaald.
Omgezet in m2 betekent dit dat er 1896m2 regenwoud
wordt beschermd. Een geweldige prestatie!

Tijdens de Koningsspelen zijn de workshops voor de
kinderen verzorgd door:
DCA (= Dance Centre Amersfoort)
Brazilian Jiu-Jitsu Gracie Barra
Tennisvereniging Randenbroek
The Bootcamp Club

VERKEERSOUDERS KATTENBROEK (VOK)
PARKEREN IN DE PARKEERVAKKEN
Ondanks dat er al een aantal keer aandacht voor is
gevraagd, blijkt dat er bij het wegbrengen van kinderen met
de auto nog vaak op verkeerde plekken wordt
geparkeerd/stil gestaan. Dit brengt de veiligheid in gevaar.
Oversteken wordt minder overzichtelijk, de auto staat in de
weg voor kinderen die aan komen fietsen en er wordt bij
het opendoen van de autodeuren soms geen rekening
gehouden met langsrijdende fietsers.
Daarom nogmaals aan een ieder die met de auto komt de
vraag om alleen maar in de parkeervakken te parkeren (ook
als u in de auto blijft zitten om uw kind uit of in te laten
stappen.) Dit kunt u doen aan de Laan der Hoven en achter
de school aan De Verwondering. Soms is er ook plek op de
parkeerplaatsen voor de school, maar dat is zeker niet altijd
het geval.
Laat dit bericht a.u.b. ook lezen aan uw partner, of opa’s en
oma’s. Het verhoogt de veiligheid echt enorm als we niet
direct voor de school gaan staan.
En spreek gerust iemand aan als het niet goed gaat.
Wellicht heeft iemand de nieuwsbrief niet gelezen. Samen
maken we de schoolomgeving veilig!
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Tijdens de
verkeersweek (6 t/m
10 mei) zullen we ook
aandacht besteden
aan dit onderwerp.
We bekijken alle
parkeerders die week
met een kritische blik
en er kunnen
complimenten
verdiend worden.

Op een van onderstaande links kunt u uw kind opgeven
voor de desbetreffende afstand:
Voor de 5 km : http://bit.ly/A4D-5km-2019
Voor de 10 km: http://bit.ly/A4D-10km-2019
Het inschrijfgeld is €5,50 per persoon. Gelieve het bedrag
voor 6 mei over te maken naar: Rekeningnummer: NL67
INGB 0007362569
Ten name van: R.M. Hoekstra
Onder vermelding van: Avondvierdaagse na(a)m(en),
groep(en)
Meer informatie vind je op de website
www.avondvierdaagsehoogland.nl of neem contact op met
Robert Hoekstra (robert@hoekstra.nu),
Nancy van der Linden (jan_nancy@hotmail.com),
Michel Klein (gmklein@hotmail.nl)
of Evelien ter Weijden (e.terweijden@outlook.com).

EITJE TIK
Vrijdag aanstaande zijn alle kinderen en leerkrachten
gewoon op school, maar er is weer een leuke activiteit:
Eitje Tik! Kom met een hardgekookt ei naar school en wordt
de Eitje Tik-kampioen van 2019!

AVONDVIERDAAGSE
Van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei is het weer
zover: de Avondvierdaagse
Hoogland 2019! Kinderen van
groep 3 en 4 kunnen meedoen
aan de 5 km en kinderen van
groep 5 tot en met groep 8
lopen elke dag 10 km.

AGENDA
di. 16 – do. 18 centrale eindtoets groep 8
vr. 19 Goede Vrijdag, gewoon les!
ma. 22 2e Paasdag – school dicht
wo. 24 open ochtend nieuwe ouders
Meander Theater groep 6
do. 25 schoolreis groep 7
Mei 2019
ma. 29 apr. – vr. 3 mei meivakantie
ma. 6 – vr. 10 verkeersweek + Groene Voetstappen
wo. 8 sportdag

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.

Heb je zaterdag 20 april niets te doen? Kijk dan even op de
volgende pagina!..........
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