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WIJ ZIJN ER WEER
De voorjaarsvakantie is voorbij en dit betekent voor nu dat
alle kinderen weer gezamenlijk naar school gaan, rekening
houdend met alle restricties die er zijn. Zo kan het zijn dat
kinderen thuis moeten blijven op het moment dat de
leerkracht ziek is en er geen vervanging is. U zult dan ’s
ochtends vroeg een mail ontvangen met bijbehorende
mededeling. Het is echt een vervelende oplossing, maar op
dit moment zijn wij aan deze regelgeving gebonden. Voor
kinderen met klachten zullen wij altijd de beslisboom
aanhouden. Fijn te merken dat veel ouders deze
beslisboom zelf ook al raadplegen voordat zij hun kind naar
school laten gaan.
SCHOOLPROJECT
Over twee weken starten wij ons schoolproject over
beroepen. Doordat wij nog geen exterenen in de school
toelaten is het niet mogelijk om de meest fantastische
presentaties in de klas te laten zien. Maar, digitaal is er
natuurlijk wel van alles mogelijk! Mocht u (of iemand die u
kent) een presentatie via Teams willen verzorgen voor de
groep, geeft u dat dan gerust aan bij de leerkracht van uw
kind. Deze neemt dan contact met u op.

BUURTSPEELCOACH
Namens Anne Bakker, de buurtspeelcoach van Kattenbroek
het volgende:
Beste ouders en leerlingen van De Meander.
Wij gaan weer buitenspelen! Eigenlijk zijn wij daar nooit
mee gestopt. Elke dinsdag en vrijdag wordt er gespeeld op
het plein en in de wijk. De laatste weken hebben wij dit,
mede door Corona, zelf begeleid. Maar nu is het weer tijd
om te doen waar wij goed in zijn. Het spel teruggeven aan
het kind. Daarom zijn wij op zoek naar Speelbazen om op
de dinsdag een Speelclub te bouwen (vrijdag blijven wij
lekker vrij spelen). Kinderen die veel buiten te vinden zijn,
lekker willen spelen en het ook leuk vinden om andere
kinderen hier enthousiast voor te maken. Geen bazen over,
maar bazen in het spel. Op De Meander zitten vele toppers,
het zou gaaf zijn om hen ook de kans te geven deze clubs te
bouwen.
Wie? Kinderen uit groep 6,7 en 8.
Wanneer? Elke dinsdag van +- 14:00-16:30
Video? Jazeker!
https://www.youtube.com/watch?v=cvgCbMOJM28
Aanmelden kan via www.buurtspeelcoach.nl/amersfoort
Wij zien de aanmeldingen graag tegemoet, en voor de
kinderen, tot dinsdag!
Speelse groet,
Anne Bakker

AGENDA
Maart 2021
ma. 15 - do 01-04 projectweken thema Beroepen
do. 25 studiedag – school dicht
wo. 31 open ochtend nieuwe ouders
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