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VAN DE LUIZENCOMMISSIE
Hallo allemaal,
Sinds eind januari is onze school lid geworden van
het Landelijk Steunpunt Hoofdluis
(www.landelijksteunpunthoofdluis.nl). Het
Landelijk Steunpunt Hoofdluis maakt zich sterk
om hoofdluis serieus aan te pakken. Door
onderzoek, het organiseren van de Landelijke
Luizendag en meer.
Ook ouders kunnen lid worden van het steunpunt.
Eenmalige kosten zijn 10 euro. Je ontvangt dan
direct een goede netenkam als welkomstgeschenk.
Binnenkort op het programma: Landelijke
Luizendag 2014 op woensdag 5
maart. Noteer het alvast in
jouw agenda. Ook OBS De
Meander doet hieraan mee!

ingevoerde gedragsverwachtingen goed voor te
doen.
In de school;
Gebruik je binnenstem
Wandel met een doel
Ruim je spullen op
Geef elkaar de ruimte
Loop rechts op de trap

Op het plein;

Groet, Daniëlle van der Steen
Centrale Luizencommissie

Ons LAT (leerling adviesteam) heeft de kinderen
over de kleedkamers bevraagd, want dat wordt
onze volgende ruimte. Zodra er nieuws is zullen wij
daar bericht van doen.

MEERKRINGSTUDIEDAG
Aanstaande woensdag, 5 februari zijn onze
kinderen vrij. Het team gaat op bezoek bij de
collega’s van ODS De Achtbaan. ’s Middags volgen
onze leerkrachten een zelfgekozen workshop. Zo
leren wij allemaal weer wat bij.

OUD PAPIER
Het is alweer tijd voor de oud-papier container.
Deze week staat de container weer op woensdag,
donderdag en vrijdag achter onze school. Alvast
bedankt voor het inleveren van het oud-papier.

POSITIVE BEHAVIOUR SUPPORT
Wellicht heeft u van uw kind vernomen, dat zij op
alle gebieden gevraagd worden om mee te denken
over onze gedragsverwachtingen. Inmiddels zijn
de toilet verwachtingen rond en gaan wij deze met
alle kinderen delen.

Na toiletten, een opfrisser en een hulpvraag aan
alle ouders. U kunt ons en uw kind steunen om de

CITO GROEP 8
Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag
zijn de kinderen van de groepen 8 nog
geconcentreerder aan het werk dan wij anders al
van ze zien. Zij zijn dan bezig met de eind cito. De
einduitslag laat nog even op zich wachten, maar de
leerkrachten van de groepen 8 geven vanuit hun
deskundigheid en de schoolbrede ervaring met de
kinderen al het definitieve advies voor het
voortgezet onderwijs.
CITO
Verandering CITO van A t/m E naar l t/m V
per 01-01-2014. Vanaf januari 2014 zijn alle
Meerkring scholen overgegaan op de nieuwe
CITO weergave.

Op onderstaand schema kunt u zien wat dit
voor verschil is. Op het rapport van uw kind
staat dus vanaf dit schooljaar geen A-B-C-D
of E maar een l-ll-lll-lV-of V .
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A t/m E en I t/m V
Om snel te zien hoe een leerling scoort ten
opzichten van leeftijdsgenoten, heeft Cito de
indicaties A t/m E en I t/m V ontwikkeld.
Deze indelingen zijn gemaakt door de toets
af te nemen bij een grote groep leerlingen.
Voorheen werkten wij met de A t/m E
indicatie, vanaf 01-01-2014 werken alle
Meerkringscholen met de l t/m V indicatie.
De 20% leerlingen met de hoogste score
noemen we ‘l’. De 20% leerlingen met de
laagste score, krijgen de aanduiding ‘V’. In de
tabel staat de verdeling van de scores. Deze
nieuwe weergave geeft beter aan of uw kind
op het landelijk gemiddelde zit of onder het
landelijk gemiddelde.
Buiten deze verandering heeft CITO ook de
normverandering doorgevoerd ten aanzien van:
Begrijpend lezen, Spelling en Rekenen-Wiskunde
!!!!
Doordat wij dit goed aan u willen uitleggen en er
extra de aandacht op willen vestigen, ontvangt u
deze week nog via de mail een informatiefolder
van CITO met daarin een nadere uitleg.
TIP VOOR DE VOORJAARSVAKANTIE
Rondleiding speciaal voor kinderen
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Misschien fiets je wel eens langs onderstaand
gebouw en vraag je je af wat daar allemaal
gebeurt. Nu is het je kans om binnen te komen en
te ontdekken hoe bijzonder dit gebouw is. De
rondleiding is razend spannend. Je leert hoe het
gebouw is ontworpen, waarom de gevel van glas is
en scheef staat en het gebouw op luchtballen
staat. Maar ook wie hier werken en wat ze doen.
We nemen je mee naar het bottenlab, waar je oog
in oog staat met stukjes van een walvis, vissen en
paarden. Bij de archeoloog mag je zelfs een kort
onderzoek doen. Voor een heel mooi uitzicht over
de stad nemen we je mee naar het dakterras.
Misschien zie je dan het dak van je eigen huis of
je school. We sluiten de rondleiding af met een
speurtocht door het gebouw. Wie weet win jij
daarmee een leuke prijs!
Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Datum: Vrijdag 21 februari 2014
Tijd: 14.00-16.00 uur
Waar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Smallepad 5,
Amersfoort
Voor wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Aanmelden (gratis): Ga je mee? Meld je dan aan
bij Lud’Arte, 0334767825
of info@ludarte.nl
Neem je vader,
moeder, opa of oma
mee. Ook zij krijgen
een rondleiding.

VOORJAARSVAKANTIE
De voorjaarsvakantie staat al weer voor de deur.
Van maandag 17 februari tot en met vrijdag 21
februari zijn alle kinderen vrij.
OUDERPRAAT
Voorheen ontving u de Ouderpraat als losse
uitgave. In december heeft u in de nieuwsbrief
artikelen gelezen die door de ouderpraatcommissie
waren aangeleverd. Vanaf heden vindt u informatie
van de Ouderpraat op onze website, waarop z.s.m.
de bijdrage over het Chinese Nieuwjaar en
Valentijnsdag wordt geplaatst. U vindt de nieuwe
ouderpraatartikelen onder het kopje ‘ouders’.

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

