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EVEN KENNISMAKEN
Wij zijn dit schooljaar heerlijk gestart. Nu zijn er al twee
weken voorbij en vinden nieuwe kinderen de weg in hun
groep, sluiten aan bij hun klasgenoten en weten hoe het
hier werkt. Dit jaar zijn er, zoals u weet, ook nieuwe
personeelsleden gestart. Ook zij zijn al goed aan het
inburgeren. Maar, wie is wie?
Hieronder stellen zij zich even voor:
Arine
Na het vertrek van Alita, ben ik de nieuwe intern begeleider
(IB-er) op de Meander.
Mijn naam is Arine Stronkhorst
Ik werk op dinsdag en woensdag op De
Meander. Daarnaast ben ik
bovenschools werkzaam als
trainer/coach en werk ik als interim IBer. Het afgelopen jaar heb ik een jaar
op een school voor speciaal basisonderwijs gewerkt.
Daarvoor werkte ik als IB en leerkracht op een school van
een ander bestuur. Wat doet een IB-er eigenlijk? De IB-er is
verantwoordelijk voor de leerlingzorg in de school. Op
schoolniveau kijk ik mee naar de kwaliteit van onderwijs.
Op groepsniveau kijk ik met de leerkrachten mee naar het
pedagogisch- en didactisch klimaat in de school. Als er meer
nodig is op individueel leerling niveau, kom ik ook om de
hoek kijken. Ik denk dan samen met de leerling, de ouders
en de leerkrachten mee over mogelijke oplossingen. We
willen dat alle kinderen zich passend bij hun niveau zo
optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Daar denk ik graag
in mee.
Hoe word ik ingeschakeld? Als u zorgen heeft over uw kind,
is het eerste aanspreekpunt de leerkracht. Als het nodig is
kan de leerkracht vragen of ik mee wil denken. U kunt -als
ouder- ook bij de leerkracht aangeven dat u wilt dat de IBer bij een gesprek aanwezig is.
Na een hele prettige start, ga ik de nieuwe uitdaging op de
Meander met heel veel plezier aan
Caroline
Na 13 jaar als kleuterleerkracht werkzaam geweest te zijn
in Almere, ben ik vol enthousiasme gestart
op De Meander.
Ik ben 35, heb een zoon van 7 en ben in de
zomervakantie gaan samenwonen in
Amersfoort.

Ik werk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in
groep 1/2A en op mijn vrije woensdag en in het weekend
probeer ik zo veel mogelijk creatief bezig te zijn.
Met regelmaat maak ik dan ook dingen die je in mijn klas
terug zal zien.
Ik hoop er een geweldig schooljaar van de maken op de
Meander, waar de kleuters met veel plezier op terug kijken.
Chantal
Mijn naam is Chantal Veldkamp, voor een
aantal van jullie misschien al wel bekend als
de moeder van Julia (groep 6) en Rosa-Linn
(groep 3) Begin van het schooljaar ben ik
gestart als onderwijsassistente op O.B.S. De
Meander. Nu nog even voor 2 ochtenden in de
week omdat ik mijn werk als gastouder nog
aan het afsluiten ben, maar vanaf 1 oktober
ben ik maandag tot en met donderdag te
vinden in de school. Ik word verdeeld over alle klassen dus
1x in de week ben ik een halve ochtend in de klas van uw
kind(eren) aanwezig om de leerkrachten en de leerlingen te
ondersteunen. Ik heb onwijs veel zin om met de kinderen
aan de slag te gaan.
Vriendelijke groeten,
Chantal
Denise
De afgelopen weken heb ik al goed kennis
mogen maken met een heleboel collega's,
kinderen en ouders van de Meander. De
mooie stap naar een goede samenwerking.
Mijn naam is Denise Buitendam. Op
maandag en dinsdag ben ik de juf van groep
3. Dit doe ik naast Angela, die er op de
andere dagen is. Ik woon in Amersfoort,
samen met mijn man en twee kinderen van 6 en bijna 4
jaar. In mijn vrije tijd lees ik graag een boek of speel ik een
spelletje met mijn gezin, familie of vrienden.
De afgelopen jaren heb ik gewerkt in het praktijkonderwijs
(voortgezet onderwijs). Daarvoor in het basisonderwijs, op
de Border in Nieuwland.
Ik kijk uit naar komend schooljaar op De Meander!
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Elsa
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Elsa Roosendaal en
sinds dit schooljaar ben ik de juf van
groep 7 op De Meander. Ik kom uit
Utrecht en ik heb daar vier jaar
lesgegeven op een basisschool. Sinds
juni van dit jaar woon ik in
Amersfoort en zocht ik een leuke school in de buurt. Die
heb ik gevonden! Mijn eerste indruk van de school is erg
goed: er hangt een fijne sfeer en ik voel me welkom. Ik kijk
uit naar een leuk schooljaar, waarin ik met groep 7 werk
aan een fijne sfeer in de klas en de kinderen help het beste
uit zichzelf te halen.
Met vriendelijke groet,
Elsa Roosendaal

DANK!
Afgelopen zaterdag is de haag om de school gesnoeid. Dat
had u natuurlijk al gezien. Het is weer een enorme
verbetering. Hierbij willen wij de (helaas maar 2)
hulpouders heel hartelijk bedanken voor hun hulp!

Jamilla

STEPJES ETC.
De laatste tijd zien wij steeds meer kinderen die met een
stepje naar school komen en die dan ergens moeten
stallen. Gezien de hoeveelheid en de beperkte
mogelijkheden voor het neerzetten van de stepjes, hebben
wij afgesproken dat dit speelgoed voortaan thuis blijft.
Helpt u uw kind hieraan herinneren? Wanneer de step in de
fietsenstalling geplaatst wordt is er natuurlijk geen enkel
probleem.

Mijn naam is Jamilla van Veen en ik ben 22
jaar. In juli 2017 ben ik afgestudeerd van de
Pabo. Ik heb mij gespecialiseerd in het jonge
kind, omdat de openheid en spontaniteit van
de kinderen en de manier van lesgeven mij erg
aanspreekt.
Ik vind het belangrijk dat uw kind met plezier
naar school gaat, dat hij/zij zich veilig voelt en
dat uw kind goed onderwijs krijgt. Daarnaast
vind ik het belangrijk om veel contact te hebben met u, als
ouders van de kinderen. Ik ben van mening dat we veel van
elkaar kunnen leren en dat samenwerken positief is voor de
ontwikkeling van uw kind.
Afgelopen schooljaar heb ik fulltime gewerkt in groep 1-2 in
Abcoude en nu werk ik hier parttime in groep 1-2 samen
met Ingrid. Ik heb gekozen voor parttime werken, omdat ik
naast het lesgeven nog een andere grote passie heb:
wedstrijdzwemmen. Ik zwem op nationaal niveau en hoop
nog beter te worden, vandaar dat ik 14 uur per week train.
Doordat ik zoveel train ben ik gewend hard te werken en
goed te plannen.
Naast het zwemmen vind ik het leuk om in mijn vrije tijd te
lezen, film te kijken, te bakken/koken en digitaal dingen te
maken.
Ik heb heel veel zin in dit schooljaar!
Met vriendelijke groet,
Jamilla van Veen

BIJGESTELDE JAARKALENDER
De jaarkalender is bijgesteld. Het bleek dat er een
vergissing gemaakt was met het noteren van de
Avondvierdaagse. Hierdoor is ook de datum van het
schoolreisje van groep 5 en 6 gewijzigd. Nieuw is de
fietskeuring voor groep 5 t/m 8 op woensdag 10 oktober .
Ook nieuw is een ouderavond voor de ouder(s)/verzorger(s)
van groep 5 t/m 8 over Mediawijsheid. Deze avond is
Kattenbroek-breed en zal plaatsvinden op woensdag 7
november aanstaande.

SCHOOLFOTOGRAAF
Denkt u eraan dat over precies twee weken de
schoolfotograaf komt?
VANUIT DE AGENDA
September 2018
ma.
10
ontmoetingsavond groep 5 en 6 19:00 uur
di.
11
ontmoetingsavond groep 1 en 2 19:00 uur
wo.
12
ontmoetingsavond groep 3 en 4 19:00 uur
ma.
17
ontmoetingsavond groep 7 en 8 19:00 uur
ma.
24
schoolfotograaf
di.
25
schoolfotograaf
di.
25
open avond nieuwe ouders
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