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NOGMAALS DE BESTE WENSEN!
Zoals gebruikelijk zijn wij het jaar vanochtend op het plein
begonnen. Onder de klanken van ‘Happy New Year’ van
Abba ontmoetten wij elkaar en konden wij elkaar het
allerbeste voor 2018 wensen. Vervolgens nog wat mooie
verlichting in de lucht en het jaar is weer goed begonnen!
Namens het team wens ik u en uw dierbaren een
fantastisch positief en gezond 2018 toe!

VAN HET WIJKTEAM
Wijkteam Kattenbroek Hoogland om de week op OBS De
Meander.
Mijn naam is Marleen van den Brink, namens het wijkteam
Kattenbroek Hoogland ben ik verbonden aan de OBS De
Meander. Iedere school heeft een ondersteuningsteam dat
bestaat uit het wijkteam, het samenwerkingsverband,
leerkrachten en IB-er. Ik ben vanuit het wijkteam het eerste
aanspreekpunt voor jullie school.
Als de leerkracht zorgen heeft over een kind, bespreekt de
leerkracht dit eerst met ouders/verzorgers. Als er een
aanleiding is, kan de leerkracht uw kind - met uw
toestemming - aanmelden bij het wijkteam.
Op de woensdagen in de even weken (kan weleens
verspringen) ben ik van 8:30 tot 9:30 op school aanwezig.
Wat doet een wijkteam?
Het wijkteam biedt ondersteuning, dichtbij huis en met
vaste contactpersonen. Een wijkteam is een team van
professionals werkend voor de Stichting Sociale Wijkteams
Amersfoort. Zij leveren samen zorg en ondersteuning aan
mensen die (extra) hulp nodig hebben in hun dagelijks

leven. Door de brede kennis van de teamleden en hun
netwerk kunnen zij u vaak verder helpen.
Met wat voor vragen kan ik bij het wijkteam terecht?
Voor al uw vragen en zorgen over uw gezin, de opvoeding
van uw kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld,
psychische problemen, werkloosheid, geld, eenzaamheid,
overlast en meer. Ook als u vragen of zorgen over een
ander heeft, kunt u contact zoeken met het wijkteam. Het
wijkteam gaat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw vragen
en gegevens om.
Hoe bereikt u het wijkteam Kattenbroek Hoogland en ben
ik bereikbaar zijn?
Aanmelden bij het wijkteam gaat via het wijkteam klant
contact centrum. Zij zullen er zorg voor dragen dat het
wijkteam van de wijk waar u woont contact met u
opneemt. Het telefoonnummer is 033-4694869
Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag te bereiken
van 9.00 tot 17:00.
Het is ook mogelijk om uw vraag per mail stellen:
wijkteamkattenbroek@wijkteam-amersfoort.nl en
wijkteamhoogland@wijkteam-amersfoort.nl
Ik ben persoonlijk bereikbaar via het nummer
06 154 608 54

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

