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INSPECTIEBEZOEK
Vorige week donderdag is de inspecteur op bezoek
geweest. Zij hebben gekeken naar 4 zogenaamde
domeinen; kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur, zicht op
ontwikkeling en didactisch handelen. Voor het team een
spannende dag. Aan het begin van de ochtend stelden de
inspecteurs het team gerust door zich toegankelijk op te
stellen. Na klassenbezoeken, gesprekken met IB/directie en
(afzonderlijk) het team én het bestuderen van allerlei
documenten kwam het eindoordeel. 4 X voldoende! De
maximale score bij dit onderzoek. Wij zijn heel trots en
kunnen aan de slag met tips die gegeven zijn, zoals
bijvoorbeeld het didactisch handelen. Hier mag meer
variatie in en de voorbeelden die wij dan in de school zien,
zouden goed gedeeld kunnen worden via videobeelden.
Wat de inspecteurs opviel is dat PBIS in de voegen van de
school zit. Heel duidelijk is de positieve sfeer te merken in
de klassen, tussen de kinderen en binnen het team!

verzoeken u wel om achter de kinderen te gaan staan. Na
aankomst van de Sint en zijn Pieten gaan wij naar binnen,
waar een druk programma wacht voor alle aanwezigen.
Druk, maar wel heel leuk! Iedereen die thuis dan nog
Pakjesavond gaat vieren wensen wij heel veel plezier!

HULP GEVRAAGD BIJ KERSTVERSIERING
Als de Sint op 6 december weer met zijn boot richting
Spanje vaart is het weer tijd om de school in kerstsfeer te
brengen. Helpt u ook mee met versieren? Woensdag 6
december vanaf 19:00 bent u van harte welkom! Het is
altijd een gezellige avond en de ouderraad zorgt voor
koffie/thee en wat lekkers. Namens de ouderraad alvast
hartelijke dank voor uw hulp! Voor verdere info kunt u een
mail sturen naar jolandadelijster@yahoo.com
JAARVERSLAG
Ons jaarverslag over schooljaar 2016-2017 staat
gepubliceerd op onze site. Nieuwsgierig? Kijk maar bij de
volgende link: http://www.obs-demeander.nl/jaarverslagschooljaar-2016-2017-def
SINTERKLAAS KOMT
Eindelijk is het morgen dan weer zover: SINTERKLAAS
KOMT! Samen met zijn Pieten komt hij ons bezoeken. Wij
verwelkomen hem morgenochtend op het plein. De
kleuters gaan eerst naar binnen om hun tas weg te
brengen. De andere kinderen blijven op het plein. Zij
zoeken hun leerkracht op en blijven bij hem/haar staan.
Samen zorgen wij ervoor dat de aankomst van de Sint goed
te zien is. Ouders mogen natuurlijk blijven, maar wij
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KERST
Sint is niet op school langs geweest en dan komt het
volgende feest al om de hoek kijken. Bij de groepen hangt
inmiddels de intekenlijst voor de kerstmaaltijd. U kunt weer
aangeven wat u of uw kind voor de groep gaat maken. Het
zou fijn zijn als u even kijkt wat een ander al maakt, zodat
we niet te veel toetjes en koekjes
hebben. Graag willen wij u vragen om
alle vleesgerechten varkensvlees vrij te
maken.
Loop dus gerust even binnen om de lijst
te bekijken en in te vullen. We zullen u
verder via de mail over dit feest op de
hoogte houden.
AFSCHEID YVONNE
Eerder heeft u gelezen dat Yvonne een andere baan
gevonden heeft bij een andere school van onze stichting.
Op dit moment is zij echter ziek, wat betekent dat er nog
geen echt afscheid genomen kan gaan worden. Yvonne
heeft aangegeven dat zij hoopt in het voorjaar langs te
kunnen komen om gedag te zeggen. Ondertussen wensen
wij haar van harte beterschap!
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 Danielle
Groenescheij 06-38826346.

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

