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De gezelligste maand van het jaar
is weer begonnen……
De onkosten vergoeding 2014-2015
is ongewijzigd.
Het bankrekeningnummer dat tot
en met heden gebruikt werd is
opgeheven. Dus hier geen geld
meer naar overboeken.
Het nieuwe rekeningnummer
NL96INGB0005394596
op naam van OV Meander.
Voor de groepen 1 t/m 8 is het bedrag
€ 50,=. Het geld kan in 2 termijnen
betaald worden (bij vragen schroom
niet om bij Wilma binnen te lopen).
Ander nieuws:
1. Er is goede hoop dat het schoolgruiten toch een doorstart
maakt. Dit betekent dat we dan
vanaf 5 januari 2015 18 weken
schoolfruit geleverd krijgen.
2. Bericht vanuit de OR:
Kerstmarkt
De kerstmarkt die plaatsvond op 30
november jl. is naar onze mening
geslaagd. Het doel was om extra geld te
kunnen verdienen, zodat we dan extra
activiteiten kunnen organiseren voor de
kinderen.
Door de verkoop van allerlei dingen
zoals wafels en drank, maar ook door
de gehouden loterij zijn we er in
geslaagd.
De kinderen van groep 1 t/m 8 hadden
allerlei knutselwerkjes gemaakt. Van
kaarten tot theelichtjes. Maar natuurlijk
zijn niet alle werkjes verkocht!
Wilt u eventueel alsnog een
knutselwerkje kopen, dan kunt u
dat alsnog kopen voor de prijs van
€ 1,00. De gemaakte kerstkaarten

kosten € 0,50 per stuk.
De overgebleven knutselwerkjes worden in
de klas bewaard. U heeft de tijd tot 18
december om nog een werkje (van uw kind)
te kopen. Indien u interesse heeft, dan kunt
u zich melden bij de leerkracht van de groep.
Ook hebben we nog een aantal wijnflessen
te koop. Hiervoor dient u dan € 3,50 te
betalen. Deze flessen zijn versierd met een
kerstmutsje en een kerstsjaaltje.
Indien u interesse heeft kunt u zich melden
bij de administratie.
Komende geplande activiteiten:
Voor dit schooljaar staan nog meerdere
activiteiten gepland o.a.:
1. woensdag 3 december: Sinterklaas
bezoekt Meander
2. vrijdag 5 december: Sintontbijt
3. donderdag 18 december: Kerstviering
4. donderdag 12 februari:
carnavalsmiddag voor de onderbouw/
kleuters
5. vrijdag 13 februari: carnavalsmiddag
in Schuttershüske
Op donderdag 18 december vieren wij
weer samen Kerst…..De kinderen worden
om 18u00 in hun eigen groep verwacht.
Naar binnen via de HOOFDINGANG.
De viering eindigt om 19u15. Ouders
kunnen hun kinderen op de speelplaats
ophalen. De ouders van de kleuters
kunnen hun kinderen in de klas ophalen.
Ze kunnen de klas in via de deur van de
speelplaats.
Vrijdag 19-12 is gewoon school!
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JARIG IN DECEMBER
LANG ZULLEN ZE LEVEN

Groep 6
16-12 Jeswin Kruts
03-12 Kaoutar Mechih
20-12 Jill Pauly
Groep 7
27-12 Amal El Haddadi
05-12 Izabela Gagolewska
31-12 Ashley Houben
25-12 Fanity Houben
Groep 8
16-12 Melina Dedroog
02-12 Kylie Nijsten
Team
31-12 juf Mira

Groep 1-2b
30-12 Devan de Bruyne
07-12 Danillo Born
13-12 Celia Wilson
Groep 3
03-12 Gyano van de Broek
24-12 Jairo Klaassens
31-12 Bruce Kouw
03-12 Hao Zhe Liu
14-12 Marley Pauly
25-12 Clarissa Selten
Groep 4
12-12 Divancia Ananda Luxman
21-12 Daryd Eldin
23-12 Alicia Scheijvens
18-12 Leonardo Smriko
Groep 5
24-12 Lamia Aataoui
01-12 Moëz Ali Dsouli
06-12 Nick Houkes
20-12 Noortje Toenbreker

Aan het einde van 2014
Wens ik iedereen
een fijne welverdiende kerstvakantie toe
Met knusse kerstdagen
Een knal goed oudjaar
Eén gezond en gelukkig 2015 en
“Wees jezelf,
Er zijn al zoveel anderen” ( Loesje )
Wilma :-)

Tot het volgende Meander’tje!
Kopij uiterlijk 09-01-2015 naar
wilma.roijen@movare.nl

