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VAN DE LUIZENCOMMISSIE
In de vorige nieuwsbrief werd er al iets over
geschreven, de Landelijke Luizendag van 2014 is in
aantocht!
Woensdag 5 maart 2014 doet OBS De Meander
mee aan de Landelijke Luizendag van 2014. De
Landelijke Luizendag wordt dit jaar voor de vijfde
maal georganiseerd, wij doen voor de eerste keer
mee. Het doel van de Landelijke Luizendag is om
Nederland in één keer luizenvrij te krijgen. Als
iedereen op één dag tegelijk kamt en indien nodig
behandelt, is het probleem opgelost. Het idee is
dat de ouders, daags voor
de Luizendag, hun kinderen
controleren. Als vervolgens
de controle wordt
uitgevoerd op school is er
geen luis te vinden.
Daarom wil ik jullie vragen
om dinsdag 4 maart alle gezinsleden te controleren
op hoofdluis met een luizenkam, de instructies
hiervoor vind je op
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl . Wanneer de
school vervolgens op woensdag nog een
luizencontrole doet, weten we zeker dat we
hoofdluis de baas zijn!
Hier nog een vrolijke noot: http://youtu.be/DEiWIkTsdo
Groet,
Daniëlle van der Steen
Centrale Luizencommissie
STUDIEREIS AMERIKA
Juf Alita, meester Sander en meester Joop zijn in
de week van 3 maart een week lang in Chicago. Zij
gaan daar scholen bezoeken die ook met PBIS
werken en naar de wereldwijde conferentie PBIS.
Daar zullen zij geheel ondergedompeld worden
rondom dit thema. Na afloop delen zij de kennis
die is opgedaan met het team en komen wij
allemaal weer een stap verder.
De belevenissen van ons drieën kunt u volgen via
http://pbischicago.wordpress.com/
Wij hebben ook weer een meting uitgevoerd over
het gedrag in de gangen/openbare ruimtes.

Onderaan deze nieuwsbrief ziet u de uitslag,
vergeleken met de vorige meting. Aandacht helpt,
dat concluderen wij. De binnenstem blijkt nog wel
wat lastig te zijn.
Hadden wij voorheen diverse beloningssystemen
voor de diverse ruimtes, nu hebben wij er nog één.
Voor welke ruimte dan ook, de kinderen kunnen bij
wijze van verrassing een ‘jeton’ ontvangen wanneer
zij zich aan de gedragsverwachting houden. In de
klas is afgesproken wanneer er een beloning volgt.
Hoeveel muntjes (jetons) moet de groep van uw
kind verdienen om de beloning te krijgen en wat is
die beloning dan? Wellicht een mooi onderwerp om
eens met uw kind te bespreken.

OUDERHULPLIJST
Voor de voorjaarsvakantie is de ouderhulplijst
uitgedeeld. Daarop staat een overzicht van de
activiteiten die in de tweede helft van dit
schooljaar worden gehouden.
De activiteiten kunnen alleen maar doorgang
vinden wanneer er voldoende hulp aanwezig is.
Helaas is het aantal aanmeldingen, tot nu toe, erg
laag.
Daarom doen wij in deze nieuwsbrief een extra
oproep om u alsnog op te geven voor één of
meerdere activiteiten.
De ouderhulplijst is als bijlage bij deze
nieuwsbrief gevoegd, daarin kunt u het een en
ander nog eens nalezen. Het ingevulde formulier
kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind,
graag voor woensdag 5 maart.
Wij hopen dat vele ouders zich nog willen
aanmelden, bij voorbaat dank!

OPEN OCHTEND
Op vrijdag 14 maart is weer onze volgende open
ochtend voor ouders die nog een school zoeken
voor hun kind. Kent u iemand die zich in zo’n
situatie bevindt, dan stellen wij het op prijs
wanneer u hem/haar op onze open ochtend wijst.
De open ochtend start om 9.00 uur en duurt tot
11.30 uur.
ARTIKEL OUDERPRAAT
Vanaf maandag 3 maart aanstaande vindt u weer
een nieuw artikel van de Ouderpraat op onze
website. Het artikel gaat over ‘Carnaval’. De
button van de Ouderpraat vindt u onder het kopje
‘Ouders’.

SPONSORLOOP
Onze jaarlijkse sponsorloop wordt dit jaar
gehouden op de dag van de Koningsspelen, namelijk
op vrijdag 25 april.
Dit jaar gaan de kinderen lopen voor SOS
Kinderdorpen.
Een lijst van goede doelen, samengesteld door
leerlingen van groep 7 en 8, is in stemming
gebracht tijdens de jaarvergadering van de OR.
Hieruit kwam een top drie. Vervolgens mochten
alle leerlingen van groep 5 t/m 8 stemmen op één
van deze drie doelen. Met grote meerderheid is
gekozen voor SOS Kinderdorpen.
Laten we hopen dat de leerlingen op 25 april een
heel mooi bedrag bij elkaar gaan lopen voor dit
mooie goede doel.

GRATIS APPS VOOR KINDEREN
http://mijnkindonline.nl/publicaties/brochures/de
-beste-gratis-apps-voor-kinderen
NIEUWE OVERBLIJFKRACHT GEZOCHT!!
Vanaf 1 maart heb ik weer ruimte voor een nieuwe
overblijfkracht op de maandag in een
onderbouwgroep. Op de dag dat u overblijft mag
uw kind gratis overblijven, en u krijgt een
vergoeding.
Heeft u interesse, laat mij dit dan weten door een
mail te sturen naar onderstaand adres! Ik hoop op
een reactie!
Graag wil ik ook weer even de aandacht vestigen op
het aan- en afmelden van de overblijvende
kinderen, aangezien dit nog wel erg vaak fout gaat.
Kan uw kind om welke reden dan ook een keer niet
overblijven, geef dit dan door aan mij via mail/sms.
Dus bij ziekte, afwezigheid niet alleen de school
informeren, maar ook ondergetekende. Dan weet ik
wie er niet hoort te zijn en hoef ik niet na te
bellen bij een kind dat gemist wordt.
Blijft uw kind een keer over op zijn/haar
strippenkaart, dan hoor ik dit ook graag even!
Kim Vos
ikblijfover@gmail.com
06-38826346
19 MAART OBS DE MEANDER = STEMBUREAU
Woensdag 19 maart zijn de
gemeenteraadsverkiezingen.
Dit jaar zal in onze school ook
een stembureau gevestigd zijn.
Komt u uw kind die dag naar
school brengen, dan is uw stem
zo uitgebracht!

Vriendelijke groeten,
Joop Stas
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