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SPORTDAG
Morgen, 2 oktober, is onze jaarlijkse sportdag!
Het ziet ernaar uit dat de weergoden ons gunstig
gezind zijn, dus dat wordt buiten genieten!
De groepen 1 t/m 3 zullen zich van hun sportieve
kant laten zien op het schoolplein en worden op de
gewone tijd in de klas verwacht, de sportdag duurt
voor hen tot 11.45 uur.
De groepen 4 t/m 8 worden om 8.15 uur op het
sportterrein van Atletiekvereniging Altis aan de
Schothorsterlaan 78 verwacht. Zij sporten tot
12.15 uur en kunnen dan op het sportterrein bij
hun eigen leerkracht opgehaald worden.
Er wordt wat te drinken en te eten verzorgd voor
alle kinderen, maar uw kind mag ook zelf wat
meenemen. Denkt u aan sportieve kleding?
OUDERHULPLIJST
Op de ouderhulplijst, die 2 weken geleden is
uitgedeeld, treft u een overzicht van de
activiteiten die in de eerste helft van dit
schooljaar worden gehouden.
De activiteiten kunnen alleen maar doorgang
vinden wanneer er voldoende hulp aanwezig is.
Helaas hebben er zich, tot nu toe, weinig ouders
aangemeld, via de ouderhulplijst.
Daarom doen wij in deze nieuwsbrief een extra
oproep om u alsnog op te geven voor één of
meerdere activiteiten.
De ouderhulplijst is als bijlage bij deze
nieuwsbrief gevoegd, daarin kunt u het een en
ander nog eens nalezen. Wij hopen dat vele ouders
zich nog willen aanmelden! De ouderhulplijst kunt u
inleveren bij de leerkracht van uw kind, graag voor
maandag 7 oktober.
KINDERBOEKENWEEK
Donderdag 3 oktober start de Kinderboekenweek
gezamenlijk op het plein. Het thema is dit jaar
“Klaar voor de start!”. Vrijdag zullen de nieuwe
maatjes met elkaar gaan lezen en er zullen
verschillende activiteiten in de klas georganiseerd
worden.

LEERLING ADVIES TEAM
Kinderen krijgen ook een stem in onze
schoolorganisatie! Vanaf dit schooljaar zullen we
gaan werken met een leerlingenraad, het Leerling
Advies Team van De Meander. Uit elke groep
(vanaf groep 3) kunnen kinderen zich kandidaat
stellen. Door de groep zal 1 kind als
vertegenwoordiger gekozen worden. Het leerling
advies team zal ongeveer één keer per 8 weken
vergaderen onder leiding van juf Sabine. De
vergaderingen zullen onder schooltijd zijn en
ongeveer een half uur duren. Wat er allemaal op de
agenda komt van het Leerling adviesteam is divers.
Dit kunnen vragen vanuit de groepen zijn, maar ook
vanuit het team, de directie of oudergeleding
zoals de MR of OR. Thema’‛s voor het leerling
adviesteam kunnen bijv. zijn;
Praten over de schoolregels en er iets mee
doen
Advies bij de organisatie van schoolreis
Sfeer op school bespreken en verbeteren
(PBIS)
Bevindingen bij het gebruik van
lesmethodes / circuit
Het gebruik (en evt. inrichting) van de
buitenspeelruimte
Initiatief nemen voor een actie in het
kader van Actief Burgerschap
Het leerlingenteam brengt de andere leerlingen op
de hoogte van wat ze doet en besproken heeft.
Het verslag wat van elke vergadering wordt
gemaakt, wordt ter inzage in de groepen gehangen
en verspreid onder de leerkrachten en directie en
oudergeleding (OR/MR). Punten uit het verslag
kunnen bij de eerstvolgende vergadering van de
leerkrachten of oudergeleding besproken worden,
waarna eventuele besluiten genomen kunnen
worden.
In een volgende nieuwsbrief hopen we u het
leerling adviesteam voor te kunnen stellen!
OPEN OCHTEND
Voor nieuwe ouders die zich aan het oriënteren
zijn op een school, houden we op dinsdag 8 oktober
een “open ochtend” tussen 9 en 11 uur. Kent u
ouders die nog twijfelen over de schoolkeuze voor
hun kind, nodig ze dan gerust hiervoor uit!

AANDACHT VOOR VERKEER:
GROENE VOETSTAPPEN
In het kader van de Europese
Mobiliteitsweek organiseerde Het
Klimaatverbond de actie “de
groene voetstappen”. Een week waarin in
Nederland, maar ook in de rest van Europa
duurzame mobiliteit gepromoot wordt.
Onze school ondersteunt deze (inmiddels jaarlijks)
actie van harte. Zo werd dus van 16 tot 20
september j.l. in de week van de groene
voetstappen per groep bijgehouden hoe de
kinderen naar school kwamen.
Beloningsstickers werden
verdiend als de leerlingen
lopend, fietsend , skatend
of steppend kwamen. En
wat goed was het om te
zien dat het bij velen
leeft om bewust te lopen
of te fietsen. Mijn complimenten! Groep 4 en
groep 7 scoorden het hoogste. De betreffende
leerlingen hebben hiervoor inmiddels een klein
presentje gekregen.
Soms zijn er natuurlijk afwegingen om per auto te
komen, maar gemakzucht zou geen reden mogen
zijn. Bovendien: Is het niet
heerlijk om de frisse
herfstlucht in je longen te
zuigen en te genieten van wat
er om je heen te zien is?
En zo geven we aandacht aan onwenselijk
autogebruik en dragen ons steentje bij aan schone
lucht.
Namens de Verkeerscie, Marjolein v. Harmelen

PAPIERCONTAINER
Van woensdag t/m vrijdag staat de
papiercontainer er weer. Helpt u met vullen?
VAN DE SPONSORLOOP VOOR KIKA:

7 OKT: DAG VAN DE LERAAR
Wereldwijd wordt elk jaar op 5
oktober de World Teachers’‛ Day
gevierd. Omdat 5 oktober dit
jaar op een zaterdag valt, wordt
er op 7 oktober 2013 op school
aandacht besteed aan de Dag van de Leraar. Die
dag zetten we de leerkrachten in het zonnetje,
doet u mee? #bedankjeleraar
VAN NOKIK
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het
overblijven, dan doet u dit via
ikblijfover@gmail.com of het telefoonnummer van
de overblijfcoördinator Kim 06-38826346.

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

VANUIT DE OUDERRAAD
U wordt binnenkort weer gevraagd om de
ouderbijdrage te voldaan. Van deze ouderbijdrage
worden de verschillende activiteiten voor de
kinderen bekostigd en een gedeelte is
gereserveerd voor het schoolreisje. De
ouderbijdrage kunnen we dit jaar gelijk houden.
Let op! Het rekeningnummer waarop de
ouderbijdrage overgemaakt moet worden, is
gewijzigd.
De notulen van de jaarvergadering zijn bij deze
nieuwsbrief gevoegd.

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

