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KORTE TERUGBLIK
Het eind van weer een schooljaar is daar. Het was een
schooljaar dat wij niet snel zullen vergeten. Voor sommige
kinderen was het het begin van hun schoolloopbaan, voor
anderen de afsluiting van hun basisschoolperiode.
Corona zorgde er ook voor dat het schooljaar heel anders is
verlopen dat wij ooit vermoed hebben. U als ouder hebt
ons en de kinderen enorm geholpen door de kinderen thuis
te begeleiden met opdrachten die wij als school hadden
verzameld. Op die manier is ervoor gezorgd dat de
doorgaande lijn in leren heeft kunnen doorgaan. Heel fijn.
Enorm bedankt nogmaals voor uw inzet in deze.
Een dank je wel is ook op z’n plaats voor iedereen die zich
dit jaar heeft ingezet voor onze school. Het is maar weer
gebleken dat wij zonder uw inzet niet kunnen. Graag maken
wij hier ook volgend jaar weer gebruik van.
Deze week hebben wij ook afscheid genomen van Merel en
Ingrid. Merel gaat op een andere plek binnen Meerkring
werken, Ingrid gaat genieten van haar pensioen. Het is
welverdiend. Met heel haar hart heeft zij kinderen
begeleid. Het was tot op het laatst te zien dat zij genoot van
de liefde die de kinderen haar altijd gegeven hebben. Zo zie
je maar weer, wat je geeft krijg je ook terug!

5-GELIJKE DAGEN
Dit jaar is ook het laatste jaar geweest dat wij gewerkt
hebben volgens het traditionele rooster. Vanaf 31 augustus
gaat iedere schooldag van start om 08:15 uur. Dat betekent
dat de deur al om 08:05 uur open gaat om naar de klas te
gaan.
De kinderen blijven dan allemaal op school om te lunchen
en gaan dagelijks om 14:00 uur weer naar huis. Deze
overgang zal best even wennen zijn, maar wij zijn ervan
overtuigd dat dit rust gaat opleveren en er voor de
kinderen geen vraag meer is of een dag nu lang of kort
duurt.
ETEN MEE VAN THUIS
In de nieuwe schoolgids wordt o.a. vermeld wat wij
verwachten rondom het eten en drinken. Het volgende
staat daar te lezen:
Gezonde voeding is belangrijk voor iedereen. Hierbij hoort
ook een gezond tussendoortje. Wij proberen jaarlijks mee
te doen aan het Nationaal Schoolfruit. Als dat lukt dan
kunnen wij de kinderen een half jaar lang, drie dagen in de
week een stukje fruit of groente aanbieden. In de weken
dat er geen schoolfruit is, is het voor de woensdag de
bedoeling dat u dan zelf uw kind een stukje fruit of groente
meegeeft. Voor de overige dagen geldt dat er bij het
tussendoortje of tussen de middag brood, groente of fruit
genuttigd wordt dat van thuis is meegegeven.

TE DOEN IN DE VAKANTIE
Wijksportdagen Kattenbroek
Data: dinsdag 11 en donderdag 13 augustus 2020
Tijden: 10.00 – 12.00 (4-7 jaar) en 13.00 – 15.00 uur (8-12
jaar)
Adres: Basisschool de Meander, Het Avontuur 45
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Kom naar de wijksportdagen in Kattenbroek!
Op 11 en 13 augustus staan de buurtsportcoaches bij
basisschool de Meander met allemaal leuke
sportactiviteiten. We gaan voetballen, krav maga
beoefenen en er zijn verschillende atletiek onderdelen. De
sportdagen zijn ‘s ochtends voor kinderen van 4 t/m 7 jaar,
en ’s middags voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Deelname is
gratis.
Je kan ook nog een finaleticket winnen op deze
wijksportdag! In de laatste week van de zomervakantie
sluiten we namelijk af met een Amersfoortse atletiekfinale
op 27 augustus bij atletiekvereniging ALTIS.
Een finaleticket kan je krijgen door in jouw
leeftijdscategorie de snelste of beste te zijn, maar ook door
zo eerlijk en sportief mogelijk mee te doen. Aan het eind
van iedere wijksportdag geven wij de fairplay tickets- en
winnaarstickets weg zodat jij mogelijk op de finaledag mee
kan doen.
Tijdens de wijksportdagen kunnen maximaal 60 kinderen
meedoen, dus schrijf je vanaf zaterdag 18 juli snel in via
www.schoolsportamersfoort.nl/zomerpretpas.

CORONA NA DE VAKANTIE
De komende periode zullen wij de mededelingen van de
overheid nauwlettend blijven volgen. De richtlijnen volgens
het RIVM zijn voor ons altijd leidend. Op vrijdag 28
augustus zult u nog een mail ontvangen met de
verwachtingen die wij omtrent de maatregelen hebben.
Fijn om te zien dat het de afgelopen tijd zo goed gegaan is
en u zich zo goed met elkaar aan de verwachtingen hebt
gehouden. Iedereen neemt telkens weer zijn/haar
verantwoordelijkheid.

Zien we je daar?
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