Nieuwsbrief
31 augustus 2020
WIJ ZIJN WEER BEGONNEN!
Vanochtend was het gezellig druk op het plein. Iedereen
wist precies wat er verwacht werd en dat lukte ook heel
goed. De muziek stond aan, de kinderen zagen hun nieuwe
leerkracht (soms was het nog wel even zoeken) en hun
klasgenootjes. Vrolijke gezichten om de ander weer te
ontmoeten. 6 weken elkaar niet zien is dan ook wel lang.
Heel fijn was het ook te constateren dat
ouder(s)/verzorger(s) goed aan de kant bleven staan en
elkaar de ruimte gaven. Wij zijn in ieder geval weer
begonnen en gaan er met elkaar iets moois van maken.

Dit jaar zijn er ook drie nieuwe leerkrachten gestart op
school. Annette (1-2A), Gaby (4) en Marie-José (7) stellen
zich in de volgende nieuwsbrief even aan u voor.
BEREIKBAARHEID
Sinds vandaag starten om 08:15 uur. Om 14:00 uur gaan
alle kinderen naar huis of naar de BSO. Tussen 14:15 –
14:30 uur heeft het team gezamenlijk pauze. Dat houdt dan
in dat wij niet bereikbaar zijn. Afspraken of gesprekken
starten pas om 14:30 uur. Wij vinden het namelijk
belangrijk dat wij als team elkaar ook ontmoeten en
gebruiken daar die pauze voor.
Mocht u in de huidige situatie iets met de leerkracht van
uw kind willen bespreken, stuurt u dan even een mailtje of
belt u even na 14:30 uur naar school.
ETEN OP SCHOOL
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. Dit betekent
dat de kinderen koek (in welke vorm dan ook) thuis laten
voor een later moment.
SPONSORLOOP
Sponsorloop – hulpouders gevraagd
Vrijdag 2 oktober organiseren we de sponsorloop om geld
op te halen voor het plein. Ook met de Corona-maatregelen
is het mogelijk deze activiteit dit jaar door te laten gaan,
waarbij we er met z'n allen voor zorgen dat dit veilig en
verantwoord gebeurd door afstand te houden en alleen aan
te moedigen met applaudisseren. Jullie ontvangen hierover
binnenkort meer informatie.
Om de sponsorloop mogelijk te
maken zijn we op zoek naar
hulpouders:
· Versieren Hof der Reflectie
(8:15 - 9:15 uur)
· Stempelen (9:20 - 11:00 uur)
· Opruimen Hof der Reflectie (11:00 - 11:30 uur)
· Tellen sponsoropbrengsten (11:00 - 13:30 uur) Je kunt je
hiervoor aanmelden via ouderraad.meander@meerkring.nl
We rekenen op jullie hulp!
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ontmoetingsavond groep 1 en 2
studiedag – school dicht
ontmoetingsavond groep 5 en 6
ontmoetingsavond groep 3 en 4
ontmoetingsavond groep 7 en 8
start Kinderboekenweek
Taartlab groep 7

www.facebook.com/obsdemeander

