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GROEPSTOEDELING
Eindelijk zijn wij zo ver dat de groepstoedeling voor volgend
jaar met u gedeeld kan worden. Hieronder ziet u de
groepen met daarachter de leerkrachten.
Groep 1-2A

Caroline Farret
Annette Gosman
Jentink (ma-woe) (do-vrij)
Groep 1-2B
Eveline
Thomassen (mavrij)
Groep 3
Denise
Angela Walraven
Buitendam (ma(woe-vrij)
di)
Groep 4
Merel van Geene Margreet van der
(ma-di)
Oest (woe-vrij)
Groep 5
Marijn Koot (maYvette de Kock (dowoe)
vrij)
Groep 6
Sander de Vink
(ma-vrij)
Groep 7
Elsa Roosendaal
Vacature (ma en vrij)
(di-woe-do)
Groep 8
Elsa Roosendaal
Debora de Vries (di(ma)
vrij)
Sander wordt vervangen door Maarten Dekker. Hij is dit
jaar al de vaste vervanger van Sander geweest. Elsa start
met 3 dagen werken, di-wo-do. Tot het moment dat zij haar
volledige aanstelling (4 dagen) weer werkt zal Marijn op
maandag in groep 8 zijn en komt Yvette extra werken in
groep 5. Daarmee is de rust gewaarborgd.
Wij zijn nog op zoek naar een nieuwe collega voor groep 7
op de maandag en de vrijdag.
VAKANTIES EN STUDIEDAGEN 2020 – 2021
Ook de vakanties en studiedagen voor volgend jaar zijn
bekend. Het overzicht ziet er als volgt uit:
Herfstvakantie
19-10-20 t/m 25-10-20
Kerstvakantie
21-12-20 t/m 03-01-21
Voorjaarsvakantie
22-02-21 t/m 28-02-21
Goede Vrijdag
02-04-21
2e Paasdag
05-04-21
Koningsdag
27-04-21
Meivakantie
03-05-21 t/m 16-05-21
Hemelvaart
13-05-21 t/m 14-05-21
Pinksteren
24-05-21 t/m 24-05-21
Zomervakantie
19-07-21 t/m 29-08-21

Studiedagen hebben wij volgend jaar op de volgende
momenten:
Maandag
14-09-20
Maandag
26-10-20
Dinsdag
24-11-20
Vrijdag
12-02-21
Donderdag 25-03-21
Maandag
26-04-21
Woensdag 30-06-21
Tijdens de studiedagen is de school gesloten.
WARM WEER
De komende dagen is het warmer dan wij normaal
gesproken gewend zijn. Een advies is dan altijd om goed te
drinken. Geeft u uw zoon/dochter gerust een flesje (met
naam) mee om te vullen met water. Dat zit voldoende in de
kraan, dus er kan volop gedronken worden!

Het is ook handig om uw kind wat zonnebrand mee te
geven. Op die manier, en door te kiezen waar wij buiten
zijn, gaan wij verantwoordelijk om met de temperaturen en
de zon.
AGENDA
Juli 2020
wo.
08
ma.
13
wo.
15
vr.
17
ma.
20

@obsdemeander1

doorschuifochtend
rapport mee
Meander Theater groep 8
studiemiddag – school dicht
start zomervakantie

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.

VOOR IN DE ZOMERVAKANTIE

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

