Nieuwsbrief
20 mei 2019
PLEIN
Vandaag is gestart met het maken van een prachtig
voetbalveld op het schoolplein. Een eerste stap in de
richting van iets moois! Vorige week heeft u een mailtje
gekregen met de volgende inhoud:
IT GIET OAN!!!
Eindelijk is het dan zover. Maandag 20 mei aanstaande gaat
de eerste schop de grond in van het schoolplein. Er wordt
dan een start gemaakt met het pannaveld. Dat komt op de
plek van het huidige voetbalveld. Tijdens de
werkzaamheden wordt het schoolplein daar afgezet. Er kan
dan dus ook niet gevoetbald worden. De ingang aan de
zijkant wordt die week afgesloten. Wij verzoeken u om dan
alleen via het hek aan de voorzijde het plein te betreden.
Op zaterdag 25 mei van 09:00 - 12:00 uur gaan wij de
werkzaamheden met elkaar afronden. Daarvoor zoeken wij
4 ouders die willen helpen met het uitrijden van de
houtsnippers en 2 à 3 ouders voor het plaatsen van de
pinnen voor de doeltjes. Aart zorg voor een frame voor de
juiste maten. We gaan gaten graven, en (snel)beton storten
met daarin de draadstangen. De andere werkzaamheden
zijn dan al door de hovenier verricht.
Voor het uitrijden van de houtsnippers zijn wij ook op zoek
naar 2 kruiwagens. Als u deze ter beschikking heeft, wilt u
dit dan laten weten.
Voor alle kinderen gaan wij er iets moois van maken!!!
Nieuwsgierig naar de tekening van de plannen? Kijk maar in
de bijlage!
Meld u zo snel mogelijk aan voor hulp. Dit doet u door een
mailtje te sturen naar aart.romkes@meerkring.nl
Aart heeft laten weten dat het aantal aanmeldingen te
wensen over laat. Om voor de kinderen iets moois te
realiseren, nogmaals de vraag om u via de mail aan te
melden. Kunt een maar een deel van de geplande tijd
helpen, dan is ook dat mogelijk. Gewoon even naar Aart
mailen!

AVONDVIERDAAGSE
Ook dit jaar doen wij weer mee met de avondvierdaagse.
Een groot compliment en dank-je-wel naar de ouders die
zich inzetten om het mogelijk te maken dat wij als school
meedoen met dit evenement. Morgen starten alle
deelnemers en lopen tot en met vrijdag iedere avond 5 of
10 kilometer. Alle deelnemers heel veel succes gewenst.
Jullie kunnen het!

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

HOOGLANDSE DORPSLOOP
Voor het eerst hebben wij als school vorige week
meegedaan aan de Hooglandse Dorpsloop. Er waren
aanmeldingen uit de groepen 6, 7 en 8. De kinderen liepen
ruim een kilometer. Echt knap om te zien hoe zij zich
hebben ingezet!
Ook teamleden hebben meegedaan. Zij liepen vol trots 5
rondes van 2 kilometer. Volgend jaar zijn wij weer van de
partij!

VAN DE GGD
Op vakantie naar Indonesië, Marokko, Kaapverdië, Turkije
……?
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het
buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en
uw kinderen gevaccineerd zijn.
Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals
Marokko en Turkije, maar ook voor Kaapverdië en andere
landen ver weg zoals Indonesië, adviseren wij vaccinaties
tegen o.a. besmettelijke geelzucht (hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De
ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via de toiletten,
deurklinken, kranen en handdoekjes op basisscholen
verspreiden.
Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog:
zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis met
vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes.

Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel
gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie
over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u
op de website van GGD Reisvaccinaties
Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl welke
adviezen er gelden per land. U kunt eenvoudig online een
afspraak maken bij GGD regio Utrecht
(www.ggdru.nl/reizen). Download de app GGDreistmee.
AGENDA
Mei 2019
di. 21 – vr. 24
ma. 27 – wo. 29
di.
28
wo.
29
do. 30– vr. 31

avondvierdaagse
kamp groep 8
schoolreis groep 5 – 6
juffendag groep 3 – 4
Hemelvaart – school dicht

Juni 2019
wo.
5
do.
6
ma. 10 – vr. 14

open ochtend nieuwe ouders
schoolreis 1-2
Pinkstervakantie

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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