Nieuwsbrief
02 maart 2020
GEBOREN!
Debora, leerkracht van groep 8 is op 13 februari bevallen
van haar dochter Isa. Debora, haar man Tom en Isa maken
het allen goed. Wij feliciteren Debora en Tom met hun
kleine spruit en wensen hen een mooie toekomst samen!

nodig. De open ochtend start om 09:00 uur en duurt tot
11:30 uur. Inloop is vrij.
STUDIEREIS PBIS
In de vorige nieuwsbrief is melding gemaakt van de
studiereis die Joop en Caroline gaan maken voor PBIS.
Volgende week zijn beiden hierdoor afwezig. Wilt u hun
belevenissen volgen, dan kan dat. Gaat u dan naar hun
blog: https://pbisstudiereis.wordpress.com/
PARRO
Even in de herhaling onze oproep om u aan te melden bij
PARRO, zodat u bij de komende spreekweken digitaal kunt
inschrijven. Wij stoppen namelijk met inschrijven via lijstjes
bij de deur.
Binnen het Meanderteam zijn afspraken gemaakt over het
gebruik van Parro. Parro zal voorlopig ingezet worden voor
de gesprekkenplanner en de oproep voor vrijwilligerstaken
bij activiteiten.
U heeft op dinsdag 11 februari kunt u in de middag via uw
e-mailadres een uitnodigingslink ontvangen om u aan te
melden bij Parro en de groep van uw kind(eren). Mocht u
vragen hebben, kijk dan eerst bij
https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders. Mocht u
geen uitnodigingslink ontvangen hebben, meld u zich dan
bij de leerkracht van uw kind.

NIEUWE CENTRALE VERWACHTINGEN
Vandaag zijn de nieuwe centrale verwachtingen van PBIS
geïntroduceerd. Kleuters van groep 1-2B deden twee kleine
toneelstukjes en lieten zo zien wat ‘Was je handen met
zeep’ en ‘Houd het leuk en gezellig’ betekenen. Voor het
goed uitvoeren van deze verwachtingen kunnen de
kinderen nog steeds een puzzelstukje verdienen voor de
schoolbrede beloning.
De puzzel schiet al aardig op, maar wij zijn er nog niet
helemaal.
OPEN OCHTEND
Vrijdag aanstaande is de stedelijke open ochtend. Tijdens
deze ochtend staan de basisscholen open om potentiële
ouders te verwelkomen. Ook De Meander doet hier aan
mee. U kunt kennissen hier op wijzen. Aanmelden is niet

U kunt Parro gebruiken via een app op je mobiele telefoon
of via je desktop of laptop. De app vindt u via de Googleplaystore en de App-store. Eenvoudig downloaden en na de
uitnodiging die u morgen ontvangt, kunt u de
functionaliteiten die wij gaan gebruiken, ook gebruiken.
AGENDA
Maart 2020
vr.
06
open ochtend nieuwe ouders
ma. 16 - vr. 03-04 projectweken thema ‘Beroepen’
wo.
18
Meandertheater groep 4
April 2020
wo.
01
open ochtend nieuwe ouders
vr.
03
afsluiting projectweken
ma. 6 – vr. 17
spreekweken groep 1-7
vr.
10
meester- en juffendag groep 1 t/m 8
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www.facebook.com/obsdemeander

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.
BOK / ABC Buurtblik
In de wijk te beleven:

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

