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KOFFIEOCHTEND THEMA OPVOEDEN
Verslag koffieochtend met thema Opvoeden
Dinsdagochtend om 8:30 ging de bijeenkomst over
opvoeden van start onder leiding van Marieke
Steen van SOVEE (organisatie voor
onderwijskansen en jeugdbeleid in de regio
Amersfoort www.sovee.nl).
Het doel is om laagdrempelig en in informele
sfeer, met elkaar in gesprek te gaan over
onderwerpen waar je als ouders mee te maken
kunt krijgen. De mogelijkheden
zijn eindeloos en een uur is zo
voorbij.
Het was een leerzame ochtend
waar uiteenlopende onderwerpen
aan de orde kwamen en waar herkenbare en
verrassende oplossingen voor situaties werden
gedeeld. We lopen allemaal wel eens tegen dingen
aan waar we niet direct een goed antwoord op
hebben. Hoe krijg je kinderen zonder gezeur
achter het beeldscherm vandaan? Kinderen binnen
een gezin kunnen enorm van elkaar verschillen,
ouders verschillen van elkaar. Wat voor de een
werkt hoeft niet te werken voor de ander. Maar
we zijn wel allemaal mensen. De meesten van ons
hebben geen pedagogische opleiding, maar
iedereen vindt op zijn of haar manier passende
oplossingen. Een bijeenkomst als deze kan je
daarbij helpen, het werkt verfrissend. Ik vond het
prettig en positief. Geen belerende vingertjes of
theoretisch gedoe, maar praktisch, concreet en
zinvol. Voor herhaling vatbaar.
Nelleke Burger (aanwezige ouder)

GROENE VOETSTAPPEN
De winnaars van de Groene
Voetstappen zijn bekend! In de
week van de Groene
Voetstappen zijn de leerlingen
zoveel mogelijk lopend of met
de fiets naar school gekomen.
De groepen 4 en 7 hebben dat

gemiddeld als beste gedaan. En de prijs was, met
dank aan de Verkeersouders, een lekkere groene
voetstap. Gefeliciteerd allemaal en volhouden hè.
OUD PAPIER
Deze week is het weer oud-papier inzamelen.
Woensdag aanstaande komt de papiercontainer
weer achter de school te staan, vrijdag (aan het
begin van de middag) wordt hij weer opgehaald.
Zorgt u er samen met ons voor dat het weer een
volle container wordt? Bedankt!!
KINDERBOEKENWEEK
Lezen is belangrijk. Zowel zelf lezen, als
voorgelezen worden. Hoe jong of oud je ook bent.
Deze week start de Kinderboekenweek. Woensdag
zullen wij de Kinderboekenweek openen en daarna
vindt er gedurende anderhalve week extra
aandacht aan lezen plaats in de groepen. Leest en
leeft u mee?
UITSPRAAK VAN EEN LEERLING
Een leerling hoort thuis dat maandag (vandaag dus)
een studiedag is voor de leerkrachten van de
groepen 1 t/m 4. Antwoord van de leerling:

Wordt de juf dan
nog slimmer dan
meester Joop?

OPEN OCHTEND
Volgende week hebben wij weer een open ochtend
voor ouders die nog op zoek zijn naar een school
voor hun kind. Dit jaar zijn er twee rondes waar
potentiele ouders van gebruik kunnen maken. De

eerste ronde start om 09.00 uur, de tweede ronde
start om 10.00 uur. Mocht u nog ouders kennen die
op zoek zijn naar een school, dan kunt u ze hierop
attenderen.

NAMENS GVO
Onderstaande brief is van de leerkracht GVO,
Anjo Spaan.
Beste ouders,

VAN DE LEERLINGWIJKRAAD
Speeltuin Ookee wordt opgeknapt!!
De kinderen van de leerlingenwijkraad zijn blij om
het volgende nieuws aan jullie te vertellen:
De afgelopen tijd is de Leerlingenwijkraad
Kattenbroek en kinderen uit Hoogland samen met
de gemeente aan de slag gegaan met een nieuw
ontwerp voor speeltuin. In het ontwerp is ook een
natuurspeelplek aanwezig. Hiervoor is nog niet
voldoende budget beschikbaar. De kinderen van de
leerlingenwijkraad gaan hiervoor verschillende
subsidies aanvragen. We hopen dat we in het
voorjaar van 2015 voldoende budget hebben om
ook dat onderdeel aan te leggen.
Op maandag 29 september wordt het terrein
rondom speeltuin Okee afgezet. De aannemer gaat
de oude en afgekeurde speeltoestellen
verwijderen en de grondwal afgraven om een
opening te maken. Vervolgens worden de
speeltoestellen geplaatst. Hierna wordt het gras
aangebracht dat enige tijd nodig heeft om aan te
slaan. Daarom kan er een aantal weken niet
gespeeld worden in speeltuin Okee. De kinderen
van de leerlingenwijkraad en de gemeente kijken
we naar de mogelijkheden om de speeltuin daarna
feestelijk te openen.

Elke dag zijn we op school met taal bezig, met
lezen, schrijven en spellen. En nu gaan de komende
weken de G.V.O. (godsdienstig vormings onderwijs)
lessen ook nog eens over het onderwerp “woord”.
We verkennen met de kinderen lieve, enge, heilige
en geheimzinnige woorden. Ook taal, maar dan
anders.

Het uitgebreide bericht valt verder lezen via:
http://www.obs-demeander.nl/wpcontent/uploads/2014/09/GVO.pdf
BROOD en SPELEN
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het
overblijven, dan doet u dit via
meander-amersfoort@broodspelen.nl of het
telefoonnummer van de overblijfcoördinator Kim
Vos 06-38826346.

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

Tot snel,
De leerlingenwijkraad Kattenbroek

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

