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WEER NAAR SCHOOL
Vandaag zijn wij weer met z’n allen begonnen in de klassen.
Wat heerlijk om elkaar weer te mogen begroeten. Zo hoort
het ook; in de klas zitten met al jouw klasgenoten. Hopelijk
blijft het zo!
PLEIN
Wat ziet het plein er goed uit!!! Erg blij zijn wij hier mee. De
kinderen kunnen
zich volledig
uitleven. Heerlijk!
Op het plein staat
nu ook een
waterpomp………
Deze brengt
grondwater vanaf
30 meter diep
naar boven toe.
Een mooie
uitdaging om hier mee aan het spelen te gaan. Toch
moeten hier wel duidelijke verwachtingen over worden
afgesproken met de kinderen. Dat doen de leerkrachten
dan ook op de voor ons gebruikelijke manier. Zij koppelen
het gebruik van de pomp aan de waarde
‘Verantwoordelijk’. Hoe ziet verantwoordelijk gedrag eruit
als je met de pomp speelt of met het natte zand dat je
daaronder krijgt? Dit om te voorkomen dat u uw kind
dagelijks met natte kleren weer thuis krijgt. Wij zijn ervan
overtuigd het dat de kinderen gaat lukken om hier goed
mee om te gaan.

MEDEDELING VAN JUF INGRID
Beste ouders/verzorgers, lieve kinderen,
Onlangs ben ik 65 jaar geworden.
Voor mij een mooie leeftijd om een lange schoolperiode als
leerkracht af te sluiten.
Daarom stop ik met werken per 1 september a.s. op “De
Meander”.
De laatste periode voor de klas is totaal anders dan ik ooit
had kunnen vermoeden. Een bijzondere tijd. Heel fijn vind
ik het dat de kinderen inmiddels weer naar school gaan,
zodat ik het lesgeven toch nog enigszins “normaal” kan
afsluiten.
Ik kijk terug op een mooie tijd in het onderwijs. Ik heb
genoten van de kinderen en het lesgeven.
Ongetwijfeld zal ik dit allemaal zeker gaan missen. Wel heb
ik besloten dat ik nog incidenteel beschikbaar ben als
invalleerkracht, indien dit nodig mocht zijn.
Er breekt voor mij nu een nieuwe periode aan, waarin ik
mijn eigen tijd kan indelen en kan gaan genieten van de
leuke dingen in het leven.
Lieve groet,
Ingrid Habraken

GESPREKKEN
Gedurende de afgelopen periode zijn er geen gesprekken
geweest. Bij rapporten op onze school horen ook geen
gesprekken. Wel vervelend allemaal, maar op dit moment is
niets meer zoals wij het oorspronkelijk bedoeld hadden.
Het vraagt ook nu nog aanpassing van ons allemaal. Mocht
het zo zijn dat wij het belangrijk vinden dat er een gesprek
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plaatsvindt, dan nemen wij zeker contact met u op. Mocht
u iets met de leerkracht willen bespreken, stuurt u
hem/haar dan even een mailtje.
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.
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open ochtend nieuwe ouders

IN DE ZOMERVAKANTIE
In de zomervakantie hoeven de kinderen niet stil te zitten.
Sporitvate organiseert de Beweegweken.
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