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RAPPORTEN INLEVEREN
Volgende week maandag gaan
de rapporten mee naar huis.
Om de leerkrachten de
gelegenheid te geven dit op
tijd te kunnen doen, is het
belangrijk dat de rapporten
weer op school zijn. Zorgt u
ervoor dat dit uiterlijk woensdag aanstaande het geval is?
Bedankt alvast.

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u daarvoor reeds
benaderd, maar helaas is er nog geen reactie gekomen.
Daarom doen we alsnog een oproep. Heeft u zin en wat tijd
om daarbij te helpen of wilt u meer weten, neem dan
contact op met meester Aart (aart.romkes@meerkring).

VAN DE OR
Hallo ouders,
We sluiten elk jaar het schooljaar af met een gezamenlijk
zomerfeest op het schoolplein. Zoals u zult begrijpen,
kunnen we het dit jaar niet organiseren zoals voorgaande
jaren. Met de geldende anderhalve-meter-regel kunnen wij
geen feest geven voor ouders en kinderen tegelijk.
Als OR hebben we dan ook besloten om het anders te doen.
Daarom organiseren wij op donderdag 9 juli, tijdens
schooltijd, een leuke activiteit voor de kinderen. Natuurlijk
zorgt de OR ook voor een kleine versnapering tijdens deze
dag!
Wij hopen op uw begrip hiervoor. En in het nieuwe
schooljaar gaan we weer met frisse moed van start!
Groeten van de OR
WIE O WIE?
Het nieuwe schoolplein is een enorme knaller. De kinderen
genieten volop en vragen continu wanneer “de rest” komt.
Nou wat ons betreft snel, maar zoals we al eerder hebben
aangegeven daar hebben we nog geld voor nodig: €15.000,(wat de gemeente verdubbelt). Dat klink als een enorm
bedrag, maar het is ook heel goed haalbaar om dit op korte
termijn bij elkaar te krijgen.

UPDATE SPONSORING OUDERBIJDRAGE
Op de mail van 23 juni jl. over een sponsorbijdrage voor het
plein heeft de penningmeester van de Ouderraad al aardig
wat reacties gehad. In totaal heeft u nu €2834,00
gedoneerd!
Mocht u nog geen reactie naar haar gegeven hebben, dan
nog even een herinnering:
Wanneer u het resterende bedrag van uw de ouderbijdrage
voor uw kind wilt doneren aan het plein,
verzoeken wij u dit vóór 10 juli te mailen aan de
penningmeester van de ouderraad via
penningmeesterormeander@gmail.com , onder vermelding
van de naam en groep van uw kind.
Wanneer u hier niet voor kiest, dan ook graag een bericht.
U ontvangt dan na de eindafrekening en jaarvergadering
van de ouderraad (oktober 2020) het
resterende deel van uw ouderbijdrage retour op uw
bankrekening. Zonder bericht gaan wij er vanuit
dat u geen financiële bijdrage wilt leveren aan het plein en
ontvangt u ook het resterende bedrag
retour.

Er liggen al diverse ideeën, een lijst met mogelijke
sponsoren en een folder. Er is inmiddels ook een ouder die
er enthousiast mee bezig is, maar wij zouden daar heel
graag wat assistentie bij willen hebben.
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VAN DE TORENKAMER
Wat hebben we er met elkaar een bizarre tijd op zitten! We
zijn enorm blij dat we weer volop kunnen genieten van de
kinderen op de groep. Het is ongelofelijk hoe snel de
kinderen het 'oude ritme' weer te pakken hebben.
Afgelopen week zochten we tijdens de warme dagen naar
wat verkoeling dus was het tijd voor de watersproeier en
een watergevecht. Wat hebben we een plezier met elkaar
gehad.
Het schoolplein is geopend en ook na schooltijd wordt er
volop gespeeld. Voetballen, klimmen, zandkastelen bouwen
en spelen met de waterpomp ... het kan inmiddels
allemaal!
NIEUWE LEERKRACHT
Volgend jaar komt Marie José Buuron bij ons werken in
groep 7. Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen
lezen waren wij op zoek naar een collega voor die groep
voor maandag en vrijdag. Marie José heeft heel veel zin om
te beginnen bij ons op school en wij zien uit naar een
positieve samenwerking!
Op dit moment zijn wij nog op zoek naar een collega voor
groep 4 op de maandag en dinsdag.
AFSCHEID MEREL
Na veel gepieker ben ik tot het besluit gekomen om
volgend schooljaar niet meer te gaan werken voor De
Meander. Ik heb het afgelopen jaar weer veel geleerd,
leuke nieuwe duo, ouders en collega's leren kennen,
plezier gehad in lesgeven en genoten van de kinderen in
een prettige schoolomgeving. Ondanks deze positieve
ervaringen, voel ik me te weinig op mijn plek om te
blijven. Ik blijf werken voor Meerkring en ga me deels
vanuit een inval-pool oriënteren op een andere
omgeving en/of onderwijs gerelateerde rol. Bedankt
voor de samenwerking en tot ziens!
Merel

VAKDOCENT BEWEGINGSONDERWIJS
Volgend jaar gaan alle kinderen van de groepen 3 tot en
met 8 een keer in de week les krijgen van een vakdocent
gym. Na lange tijd van afwezigheid van een vakdocent is
het voor komend schooljaar gelukt om weer iemand in te
roosteren. Dit vanuit de eigen
financiële middelen. Gevolg is wel dat
de kinderen twee keer per week 3
kwartier gym gaan krijgen. Exacte
dagen hoort u begin volgend
schooljaar.
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.

ZOMERPRETPAS
De 4e editie van de ZomerPretPas komt eraan!
Ook deze zomervakantie kunnen kinderen weer op
avontuur door de hele stad en iets daarbuiten met de gratis
ZomerPretPas. Het thema is dit jaar: Duurzaamheid! Wat is
duurzaamheid en hoe kan jij meehelpen? Ga in de
ZomerPretPas op zoek naar de antwoorden.
Reis mee naar Natuurwereld, Creatiefwereld,
Ontdekwereld, Smulwereld en Sportwereld. Ontdek dat je
er van alles kan doen zoals sporten, knutselen, muziek
maken, een game spelen, bouwen of zelfs een ijsje halen!
Heb je leuke zomeractiviteiten ontdekt? Op vertoon van de
ZomerPretPas zijn de aangeboden zomeractiviteiten gratis
of met korting te bezoeken.
Dit jaar is de ZomerPretPas ietsje anders dan je van ons
gewend bent, dat komt door het coronavirus, maar met
meer dan 87 superleuke zomeractiviteiten en twee
avontuurlijke speurtochten hoef je je niet te vervelen in de
zomervakantie :-)
In de week voor de zomervakantie krijg je een gratis
ZomerPretPas via school. Jouw juf of meester deelt de
ZomerPretPas uit in de klas. Schrijf gelijk jouw naam op blz
3 en teken jezelf op het pasfoto vlakje. Zo maak je jouw
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ZomerPretPas klaar voor gebruik en kan je mee op reis! Wil
je meer informatie en/of uitleg over hoe de ZomerPretPas
werkt, kijk dan naar onze leuke uitlegfilmpjes op ons You
Tube kanaal en op onze website: www.zomerpretpas.nl
Leuk als je ons jouw ZomerPretPas avonturen laat weten!
Veel ZomerPret!
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