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VERKEERSWEEK
Veilig in het verkeer vinden wij belangrijk. Daarom
besteden wij jaarlijks extra aandacht aan verkeersonderwijs
tijdens onze Verkeersweek. Deze week het is zover. O.a.
parkeren bij het brengen en halen van kinderne is een
onderdeel, maar ook hoe kom je naar school? Lopend, met
de fiets, met de auto? Wat is handig, wat is veilig en hoe
zorg je ervoor dat het allemaal veilig is? Goed om met
elkaar hier over na te denken.
PBIS – NIEUWE CENTRALE VERWACHTINGEN
Vandaag zijn twee nieuwe centrale verwachtingen
gepresenteerd. Naast de muntjes kunnen de kinderen nog
steeds een bal verdienen. De ballen worden als verrassing
aan de kinderen gegeven als zij de centrale verwachtingen
goed uitvoeren. De nieuwe centrale verwachtingen zijn :
“Gebruik je binnenstem” en “Geef elkaar de ruimte”. Met
behulp van twee toneelstukjes en een puzzel zijn de
verwachtingen weer aan de kinderen aangeboden. Nu met
zijn allen deze goed uitvoeren en ballen scoren voor een
schoolbrede beloning!

SPORTDAG
Voor woensdag aanstaande staat de sportdag gepland. Wij
houden de weersverwachting nauwkeurig in de gaten en
besluiten morgenochtend of de wij deze bijzondere dag wel
laten doorgaan. Houdt u dus uw mail in de gaten.

RAMADAN
Voor de moslims onder ons is vandaag de Ramadan
begonnen.
Bij het vasten op Ramadan mag men niet eten, drinken
roken en men moet zich
onthouden van
geslachtsgemeenschap.
Daarnaast zijn ook een aantal
zaken extra kwalijk, zoals
schelden, liegen en vloeken. Er
zijn ook een aantal mensen
waarvoor de het vasten een
bedreiging op gezondheid is. Je moet dan denken aan
zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen of soldaten in
oorlogstijd. Deze mensen mogen zicht dan onthouden van
het vasten. Doordat men tussen zonsopkomst en
zonsondergang niet eet, wordt er altijd uitgebreid gegeten
‘s ochtends voor zonsopkomst en ‘s avonds na
zonsondergang. Na het vasten in de maand Ramadan volgt
er een groot feest: het Suikerfeest. (bron:
https://www.kalender-365.nl/feestdagen/ramadan.html)
Wij wensen iedereen die hier aan meedoet een mooie,
bijzondere tijd toe.
AGENDA
Mei 2019
ma.
6 – vr. 10 Verkeersweek + Groene Voetstappen
wo.
8
sportdag
vr.
10
praktisch verkeersexamen groep 7
di. 21 – vr. 24
avondvierdaagse
ma. 27 – wo. 29 kamp groep 8
di.
28
schoolreis groep 5 – 6
wo.
29
juffendag groep 3 – 4
do. 30 – vr. 31
Hemelvaart – school dicht

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

