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BIJDRAGE VAN LEERLINGEN
Hoe Wij Geld Hebben Opgehaald Voor Het Schoolplein
Door: Oskar en Teun
In totaal hebben we nodig: 8.000
Door ons en de hele school opgehaald:6392,05
En het wordt nog verdubbeld door de gemeente!
We begonnen met collecteren langs de deuren. Dat deden
we in de wijk van Oskar. In de eerste 2 collectantes hebben
we, in totaal, 10 euro gekregen. Daarna gingen we verder
de straat in, daarmee hebben we, in totaal, 39,00 en nog
wat cent opgehaald. Dat hebben we naar de school
gebracht. Meester Joop heeft er wat bij gedaan zodat het
precies 50 euro werd.
Zo begon het. Daarna hebben we nog meer geld opgehaald,
maar dat was al na de Zomervakantie.
Toen deden we het helemaal anders. We hebben een
bakkerij waarin we een speciale taart hadden staan. Die
heette de Sponsortaart (hij staat er nog steeds in maar je
kunt hem niet meer kopen, link:
oskario.bakedfree.nl)daarmee hebben we nog rond de
76,75 euro opgehaald toen hadden we ook nog lege flessen
opgehaald dat was ook nog 23,25 euro opgehaald dat was
dus allemaal bij elkaar 150 euro dat wordt verdubbeld door
de gemeente en dat word dan 300 euro daar kan onze
school wel wat mee. We hadden het gebracht een dag voor
de sponsorloop, met de sponsorloop hebben we, met de
hele school, 6242,05 euro opgehaald.

SPONSORGELD
De sponsorloop was dit jaar wat anders dan anders. In de
gymzaal en op het plein hebben de kinderen enorm hard
hun best gedaan om zoveel mogelijk geld op te halen voor
het plein. Samen hebben ze € 6.242,05 opgehaald. Totaal is
er nu vanuit de sponsorloop en ouderbijdrage een bedrag
opgehaald van zo'n €11.000 opgehaald. Hiermee komen we
goed in de buurt van het benodigde bedrag van € 15.000.
Dit bedrag wordt door de gemeente nog verdubbeld.
We zien dat al vele ouders het sponsorgeld hebben
overgemaakt en dat er ook aanvullende sponsoring van de
ouders binnenkomt. Om het plaatje compleet te krijgen
vragen we jullie om het sponsorgeld uiterlijk 16 oktober per
kind (niet per sponsor) over te maken op NL12 INGB 0006
1184 67 t.n.v. Ouderver. Openbare Basisschool De Meander
onder vermelding van “sponsorgeld”<naam kind> <groep
kind>. Bijvoorbeeld “sponsorgeld, Jip, groep 3.
KAMP GROEP 8
Vandaag is groep 8 op kamp gegaan. Voor het eerst gaan
wij zo vroeg in het jaar op kamp. 3 dagen lang zonder
ouders op pad, jouw
klasgenoten verder
ontmoeten en mooie
herinneringen maken. Dat is
wat wij gaan doen in
Ermelo. Er lekker even
tussenuit!

PARKEREN
De laatste dagen is het weer wat minder goed geweest.
Gevolg is dat wij zien dat er meer kinderen met de auto
naar school gebracht worden. Het wordt drukker op de
straat en daarbij neemt de onveiligheid en overlast toe.
Deze situatie vraagt aandacht van ons allen en hier zullen
wij allemaal onze verantwoordelijkheid in moeten nemen.
Brengt u uw kind met de auto naar school, dan verwachten
wij dat u de auto achter de school parkeert aan De
Verwondering, of aan de Laan der Hoven. Alvast bedankt
voor het veilig houden van de omgeving!

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

HERFSTVAKANTIE EN STUDIEDAG
Volgende week is het herfstvakantie. Dat betekent dat wij
de hele week gesloten zijn. De maandag na de
herfstvakantie staat een studiedag gepland. Deze dag zijn
de kinderen dus ook nog vrij en verwachten wij ze weer op
dinsdag 27 oktober. Iedereen een fijne vakantie gewenst!

Fijne Herfstvakantie!

AGENDA ÉN AANPASSINGEN
Wanneer u in de jaarkalender kijkt, dan ziet u dat onze
jaarlijkse open lessen voor eigen ouders gepland staan in
november. Echter, door de huidige situatie rondom corona
gaan deze lessen tot onze spijt niet door. Of de themaavond PBIS doorgaat en zo ja, in welke vorm, daarover
bestaat op dit moment nog geen zekerheid.
Oktober 2020
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herfstvakantie
studiedag – school dicht
voorlichting VO groep 8 voor ouders
thema-avond PBIS (?)

November 2020
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