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 Kerstviering 

Donderdag 20 december vieren wij kerst op school. 
Dit jaar zullen wederom de leerlingen  van groep 6 t/m 8 het kerst-
buffet verzorgen. 
Zij krijgen woensdag 12 december elk 5 euro mee naar huis en het 
is de bedoeling dat voor dit bedrag iets lekkers wordt gemaakt. Dit 
kan iets zoets of iets hartigs zijn. 
De leerlingen van groep 1 en 2 eten in de klas en de leerlingen van 
groep 3 t/m 8 eten gezamenlijk in de gymzaal. 

De school duurt op donderdag 20 december tot 12:00 uur. 
De leerlingen die het buffet hebben voorbereid komen om 17:30 uur 
via de hoofdingang naar binnen, zodat zij  het lekkers alvast in de 
gymzaal kunnen neerzetten. 
Om 17:50 uur komen de leerlingen van groep 1 t/m 5 via het 
schoolplein naar binnen en verzamelen in de klas. 

De kerstviering eindigt om 19:15 uur en vanaf dat tijdstip kunnen de 
leerlingen van groep 1 t/m 5 worden opgehaald op het school-
plein en de leerlingen van groep 6 t/m 8 in de gymzaal. 

Vrijdag 21 december is de school voor alle leerlingen om 12:00 uit. 

(Educatieve) kerstcadeaus via onze website! 

Op onze schoolwebsite treft u ook educatieve kooptips aan. Op deze pagina staat 

een groot aantal links van Bol.com over o.a. kinderboeken, educatief speelgoed 

en andere leuke tips. Als u via een van deze links of het zoekvenster op deze pagi-

na iets bestelt, verdient ook onze school hier iets aan! Uiteraard komt dit geld 

geheel ten goede aan de kinderen!  

Naar de educatieve tips en cadeaus…  

https://bsmeander.net/wordpress2/categorynieuws/links/educatieve-tips/
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=37992&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fm%2Ftoys%2F&name=algemeen
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Onze school kent een actieve ouderraad die veel activiteiten voor onze 

leerlingen organiseert. Zij kunnen dit echter alleen realiseren als ALLE ou-

ders deelnemen aan de ouderbijdrage. Voor dit schooljaar is de ouderbij-

drage € 50,- per leerling. In dit bedrag zit ook een deel overblijfgeld en o.a. 

het schoolreisje wordt ervan betaald.  

Om alle activiteiten te kunnen organiseren, moeten wij ook nog acties als Jantje 

Beton en de eieractie organiseren. De bijdrage van de oudervereniging is name-

lijk niet voldoende om alle kosten van de activiteiten te voldoen.   

U begrijpt dan ook hoe belangrijk het is dat ALLE ouders de ouderbijdrage betalen! 

Van veel ouders hebben we de ouderbijdrage al ontvangen. Dank daarvoor! 

Heeft u de ouderbijdrage nog niet voldaan, dan vragen wij u vriendelijk om het bedrag ZO SPOEDIG 

MOGELIJK over te maken op rekeningnummer: NL96INGB0005394596 t.n.v. oudervereniging BS Me-

ander. Vergeet de naam en de groep van uw kind(eren) niet te vermelden. Contant betalen mag ook. U 

kunt iedere dag terecht op onze administratie.  

Stichting Leergeld 

Het kan voorkomen dat u het bedrag niet ineens kunt missen. Een betalingsregeling is 

zeker mogelijk. Neem gerust contact op met de administratie of directie! Mocht u dit 

bedrag niet kunnen betalen, kunt u bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen. Voor 

alle duidelijkheid willen wij aangeven dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om dit 

te doen. Wij kunnen u desgewenst wel ondersteunen bij de aanvraag!  

Onze administratief medewerker Frank Vaartjes helpt u graag met deze aanvraag.  

Aarzel niet en mail! frank.vaartjes@movare.nl  

Parro 

Onlangs heeft onze school Parro bij u geïntroduceerd,  het nieuwe com-

municatiemiddel waardoor u nog beter op de hoogte wordt gehouden van 

schoolse zaken.  

Met Parro blijft u altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke 

schoolzaken.  

Dit schooljaar ontvangt u belangrijke berichten zowel via de mail als via Parro. 

Fijne feestdagen! 

Namens het voltallige team van basisschool Meander wensen wij u allen 

alvast een prettig kerstfeest en de beste wensen voor het nieuwe jaar. Wij 

gaan er in 2019 weer een goed “Meanderjaar” van maken!  

 

Met vriendelijke groet namens het team: Martijn Somberg, directeur  

mailto:frank.vaartjes@movare.nl

