Nieuwsbrief
16 december 2019
KERST
Deze week is de laatste week voor de kerstvakantie. Dit is
altijd een bijzondere tijd. Een drukke periode, maar ook een
moment van gezelligheid. Aanstaande woensdag hebben
wij ons jaarlijkse kerstdiner. Hierover heeft u al informatie
ontvangen. Zorgt u ervoor dat de kinderen dinsdag al bord,
bestek en beker mee naar school nemen? Op die manier
kunnen de voorbereidingen goed plaatsvinden. Aanstaande
vrijdag hebben wij onze zogenaamde kerstviering. Dit
betekent dat alle kinderen van de school bij elkaar komen
en voor elkaar een klein optreden verzorgen. Het kan van
alles zijn: een lied, een dansje, spelen op een instrument.
De kinderen vertellen u er vast thuis over. Misschien hoort
u uw zoon/dochter thuis ook oefenen. In ieder geval zijn de
leerkrachten ook hun stem al aan het smeren!

een van de vele inzamelpunten in de stad. Bij 50
kerstbomen of meer is het mogelijk dat ROVA deze gratis
aan huis ophaalt. Hiervoor moet je de kerstbomen, vóór 2
januari 13.00 uur, aanmelden via het formulier op
www.amersfoort.nl/jaarwisseling (onder het kopje
jaarwisseling met een schone stad). Op deze site staan ook
alle inzamelpunten vermeld. Enne pas op met vuurwerk dat
niet is afgegaan. Maak voor de zekerheid het vuurwerkafval
nat voordat je het in de zak doet.
VOOR IN DE KERSTVAKANTIE

MAANDAG 6 JANUARI
Traditioneel starten wij, bij goed weer, maandag na de
kerstvakantie met een ontmoeting op het plein. En met een
beetje geluk gaan wij de lucht ook nog van mooie kleuren
voorzien!

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 Rosita van
Hamersveld 06-38826346.
OPRUIMEN KERSTBOMEN EN VUURWERK
Inzamelactie kerstbomen en vuurwerkresten
Op vrijdag 3 januari organiseren gemeente en ROVA de
jaarlijkse inzamelactie van kerstbomen en vuurwerkresten.
Kinderen ontvangen 50 eurocent voor elke ingeleverde
kerstboom of elke ingeleverde volle zak met
vuurwerkresten (afmeting ca. 35x50cm). Inleveren kan bij
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