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TERUGKOPPELING STUDIEDAG
Afgelopen vrijdag was de school gesloten i.v.m. een
studiedag van het team. 2 grote thema’s stonden op de
agenda: PBIS en zelfevaluatie. Binnen het onderdeel PBIS
hebben wij gekeken naar PBIS op teamniveau. Hoe pas je
dat goed toe, hoe doen wij dat. Ook daarin zijn wij lerende.
Daarnaast hebben wij gekeken naar het nieuwe
inspectiekader. Daarin zitten 4 onderdelen die voldoende
moeten zijn, wil je als school überhaupt een voldoende
scoren. Tegenwoordig moet je in de verantwoording naar
de inspectie toe een zelfevaluatie uitvoeren. 4 mooie
onderdelen dus om met elkaar naar te kijken en te bepalen
waar wij staan. De onderdelen zijn: “Zicht op ontwikkeling”,
“Leerresultaten”, “Didactisch handelen” en “Veiligheid”.
In de terugkoppeling konden wij elkaar vertellen dat wij ons
op deze onderdelen minimaal als voldoende kunnen
beoordelen. Een mooi gegeven!
W4KANGOEROE
Beste jongens en meisjes van groep 3 t/m 8,
Houden jullie van puzzelen en vind je het leuk om dit een
keer in wedstrijdverband te doen? Dan kun je op
donderdag 16 maart om 15.15 uur meedoen met de
Kangoeroewedstrijd op school. Je lost wiskundige opgaven
op waarbij je vooral creatief moet nadenken. Het duurt
maximaal een uur.
Bij deze wedstrijd zijn alleen maar winnaars en geen
verliezers. Er zijn mooie prijzen te winnen en iedere
deelnemer krijgt een leuk aandenken.
Je meester of juf kan je oefenopgaven geven als je een
beter idee wilt krijgen van deze wedstrijd. Bij hem of haar
kun je uiterlijk 17 februari laten weten dat je graag mee wilt
doen. Op http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/ staan
nog meer oefenopgaven en informatie over deze wedstrijd.
Als je verdere vragen hebt, kun je die stellen aan
jan_nancy@hotmail.com.
PBIS - SCHOOLBREDE BELONING
Vorige week hebben wij een schoolbrede beloning kunnen
vieren. Bij de metingen rondom gedrag is al 3 maanden een
fantastische score gezien. Daarom hebben de
maatjesgroepen vorige week met elkaar gepicknickt.
Gezellig op een kleedje met je maatje wat eten en drinken.
Het drinken is verzorgd door school, de rest nam iedereen
zelf mee.

PBIS – VERWACHTINGEN CENTRAAL
Deze maand staan twee nieuwe verwachtingen centraal.
Het gaat om ‘Houd het leuk en gezellig’ en ‘Ruim je spullen
op’. Wederom krijgen de kinderen hier les in en wordt er
nog meer op gelet dan anders. Het zijn ook mooie
verwachtingen die u thuis kunt hanteren. Let u er dan op
dat u met de kinderen goed bespreekt wat zo’n
verwachting inhoudt. Hoe ziet dat eruit als je het leuk en
gezellig houdt en je je spullen opruimt? Waarom doen wij
dat dan met elkaar? Wanneer er dan goed op gelet wordt
en er complimenten over en weer kunnen worden
uitgedeeld, dan is de sfeer nog positiever. Zet ‘m op
allemaal!

GVO
Beste ouders,
We zijn al weer een tijdje op weg in het nieuwe jaar. De
dagen worden weer langzaam langer, al is de lente nog ver
weg. In deze tijd van het jaar willen we tijdens de lessen
GVO stilstaan bij wat ons beschutting, bescherming en
geborgenheid geeft. Daarom is het onderwerp “huis”.
Een huis als onderdak is een belangrijke basisbehoefte van
mensen. Het geeft bescherming tegen kou en nattigheid,
beschutting tegen storm en noodweer. Dat kan in vele
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soorten huizen: bijvoorbeeld in een flat, een villa, een boot
of in een woonwagen.
Een huis is echter meer dan fysieke bescherming. Een huis
biedt als het goed is ook veiligheid, geborgenheid en
warmte. Sommige mensen wonen met familie in een huis
en vinden liefde bij elkaar, andere mensen wonen liever (of
noodgedwongen) alleen. Ook zijn er gelukkig nog altijd
mensen die hun huis en hart openen voor iemand in nood.
Elk huis kent zijn eigen gewoonten en rituelen. Ze
verbinden de bewoners van het huis met elkaar en geven
het iets vertrouwds. Soms wordt er in het huis ook ruimte
aan een God gegeven. Hij woont er zogezegd bij in, als er
gebeden en gedankt wordt. Of wanneer er een heilig
hoekje of plekje in huis wordt gemaakt met
heiligenbeeldjes, devotielichtjes en andere religieuze
voorwerpen of foto’s van dierbaren.
Mensen bouwen huizen, voor zichzelf en voor hun God. Elk
geloof heeft zijn eigen “heilige huizen”. Ze zijn vaak mooi
ingericht en hebben elk hun eigen gewoonten.

Het gebeurt regelmatig dat er kinderen komen overblijven
zonder vooraf te zijn aangemeld. Voor kinderen met
abonnement is dat niet nodig (alleen bij afwezigheid
afmelden) Voor kinderen die op strippenkaart komen of
een extra dag naast het abonnement overblijven is het voor
hun veiligheid wel belangrijk dat ze worden aangemeld. Wij
weten anders niet dat ze komen en ze zullen ook niet
gemist worden als ze er niet zijn. In dat geval wordt er geen
actie ondernomen om ze te vinden. Aanmelden kan via email, sms en WhatsApp.
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het overblijven, dan
doet u dit via
meander-amersfoort@broodspelen.nl of het
telefoonnummer van de tijdelijk overblijfcoördinator Lilian
Lansink 06-38826346.
Met vriendelijke groet,
Lilian Lansink

Vertrouwen in mensen en in een God kan groeien in de
geborgenheid en veiligheid van een huis. Dat is meer dan
het dak boven je hoofd, het is een basis voor je leven.
Met vriendelijke groeten, Anjo Spaan
BROOD en SPELEN
Het nieuwe jaar is weer van start en de winter is nu echt
begonnen. Gelukkig weinig regen dus de kinderen kunnen
heerlijk buiten spelen. Sommige kinderen vinden het fijn
om met dit weer te tekenen en/of te knutselen. Wij zijn
daarom een knutselclubje begonnen. Daar worden hele
leuke kleine dingetjes gemaakt die precies af kunnen zijn
tijdens de overblijf. Deze week hebben ze rupsjes gemaakt.

STEDELIJKE OPEN DAG
In de vorige nieuwsbrief stond het al vermeld: de stedelijke
open dag van 10 maart aanstaande. Onderaan deze
nieuwsbrief ziet u de poster die daarbij hoort. (Alleen staan
dan de andere scholen uit de wijk ook vermeld…..)
Volgende week komt de poster op de ramen van de school,
nu al in de nieuwsbrief! U mag de poster natuurlijk
uitdraaien en verspreiden of achter uw raam hangen!
Belangstellende zijn van harte welkom!!! Zegt u het dus
voort?
STUDIEDAG EN VAKANTIE
Denkt u er nog aan dat wij volgende week woensdag
wederom studiedag hebben? De kinderen zijn vrij, de
leerkrachten gaan weer verder in de ontwikkeling.
De voorjaarsvakantie nadert ook weer met rasse schreden.
Deze is van maandag 27 februari tot en met vrijdag 3
maart.
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