Nieuwsbrief
13 december 2021

KANGOEROEWEDSTRIJD
Leerlingen van onze school doen al jaren mee aan de
Kangoeroe-rekenwedstrijd. Een geheel
vrijwillige deelname, die mogelijk gemaakt
is, doordat ouders de organisatie op zich
hebben genomen. Zij hebben nu te kennen
gegeven dat zij graag zien dat er opvolging komt. Wie van u
wil dit doen? U kunt zich aanmelden via
directie.meander@meerkring.nl . Helpt u mee om de
kinderen deze uitdaging aan te laten gaan?
VAN DE OUDERRAAD
Kerst
Helaas hebben we, vanwege de maatregelen, moeten
besluiten om de school dit jaar niet met de ouders te
versieren. De klassen hebben zelf al wel gezorgd voor
kerstversiering in hun eigen klas en ook in de hal brengen
de leerlingen kerstsfeer met boom en zelfgemaakte
versiering. Hopelijk kunnen we ze volgend jaar weer
verrassen met lichtjes, slingers, ballen en kerstbomen in de
hal.
Tijdens het kerstdiner voor de kinderen is er door de
maatregelen ook dit jaar helaas geen kerstborrel.
Ouderbijdrage
Voor vele leerlingen hebben we de ouderbijdrage inmiddels
ontvangen. Voor degene die dit nog niet heeft
overgemaakt, nogmaals het verzoek om dit over te maken
op bankrekening NL12 INGB 0006 1184 67 ten name van
Ouderver Openbare Basisschool De Meander:
Groep 1 t/m 6: € 53,50
Groep 7: € 66,50
Groep 8: € 89,00
Mochten we jullie niet meer zien: Fijne kerstdagen en een
mooie jaarwisseling gewenst!
Groeten van de Ouderraad
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KERST 2021
Als alles goed gaat hebben wij
volgende week donderdag ons
jaarlijkse kerstdiner. Alles is
afhankelijk van de mededelingen
van de overheid morgenavond.
Het kerstfeest van De Meander
vieren we dan op donderdag 23
december.
De kinderen worden van 18.00 uur tot 19.00 uur in hun
eigen klas verwacht om gezellig samen het kerstdiner te
nuttigen.
Tijdsplanning 23 december
Kinderen naar binnen
17:50 uur
Kinderen ophalen
19:00 uur
Vergeet niet om woensdag 22 december bord, beker en
bestek, voorzien van naam, mee te geven in een plastic zak.
Verzorgt u een gerecht, dan kunt u dit op donderdag om
14:00 uur afgeven. U kunt het ook op de avond zelf
meenemen. Vergeet niet de naam van uw kind op uw
schaal te zetten en deze aan het eind van de maaltijd weer
mee terug naar huis te nemen.
Wij wensen de kinderen smakelijk eten.
Vrijdagochtend hebben wij dan onze kerstviering. Vanuit
iedere groep wordt een optreden verzorgd die wij digitaal
aan elkaar gaan laten zien. In de veiligheid vanuit de eigen
groep genieten van al het gezelligs dat er geshowd gaat
worden.
Voor iedereen alvast een prettige vakantie, fijne feestdagen
en een goed begin van 2022.
AGENDA
December 2021
do.
23
kerstdiner
vr.
24
kerstviering
ma. 27 – vr. 07-01 kerstvakantie
Januari 2022
ma.
10
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weer naar school
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