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FLESSENACTIE
De leerlingenwijkraad heeft het opknappen van
Speeltuin Oké op de agenda gehad. Zij hebben het
voor elkaar gekregen dat o.a. de gemeente
financiële middelen beschikbaar heeft gesteld om
ideeën te realiseren. Voor het laatste stukje is
nog een kleine bijdrage nodig. Met alle scholen uit
Kattenbroek is nu een flessenactie georganiseerd.
Deze actie duurt tot vrijdag 3 juli aanstaande. Het
enige dat u hoeft te doen is uw lege flessen te
deponeren in de daarvoor bestemde zakken die in
de hal staan. Er is een zak voor flessen van de Lidl
en een zak voor alle andere flessen.
Namens de leerlingenwijkraad alvast heel erg
bedankt voor uw medewerking.
DOORSCHUIFOCHTEND
Aanstaande woensdag is het weer
doorschuifochtend. De kinderen gaan dan in het
eerste deel van de ochtend kennismaken met hun
nieuwe leerkracht.
Op de doorschuifochtend morgen krijgen de
kinderen een papieren ‘koffertje’ mee. Hierop
kunnen zij hun
belevenissen van de
vakantie plakken,
schrijven tekenen. Er
kunnen ook foto’s op
geplakt worden of
souvenirs als een treinkaartje e.d. Na de vakantie
nemen ze hun koffertje weer mee naar school en
kunnen hiermee hun vakantieverhalen beeldend
vertellen aan hun groepsgenoten. Een handig
geheugensteuntje!
ZOMERFEEST
Woensdag is het zover:
het jaarlijkse
Zomerfeest. Een
moment van genieten,
ontmoeten en
gezelligheid.
Tot dan!

OUD MEUBILAIR
Zoals u weet wordt al het leerlingmeubilair
donderdag 9 juli opgehaald door een oudijzerhandel. De oud-ijzerhandel haalt het
meubilair niet van de eerste verdieping. Om alles

veilig en verantwoordelijk te laten verlopen vragen
wij u om een helpende hand. Wanneer u uw kind
naar school brengt, loopt u dan direct even via de
trap in de hal naar boven en haalt u dan even een
tafeltje/stoeltje op uit een lokaal. Wij beginnen
met groep 4, groep 6. Daarna de groepen 3, 8 en 7.
Mocht u zelf iets mee naar huis willen nemen is
dat natuurlijk prima. U kunt dan een vrijwillige
bijdrage doen in een bus die duidelijk zichtbaar in
de hal staat. Wij willen het verzamelde geld
gebruiken om het nieuw ingerichte gebouw nog
mooier te maken. Bijvoorbeeld om ook in de
teamkamer nieuw meubilair te kunnen plaatsen.
OUD PAPIER – laatste keer
Deze week komt voor de allerlaatste keer de
container achter onze school te staan om uw oud
papier in te deponeren. Daarna is de oud
papieractie verleden tijd. Dit heeft te maken met
de lage opbrengsten en overlast die
buurtbewoners ervaren. De container staat er op
woensdag 1 juli, donderdag 2 en vrijdagochtend 3
juli.
Bedankt voor uw bijdrage de afgelopen jaren.
AFSCHEID JUF LIES
U heeft al bericht ontvangen over het naderend
afscheid van Lies. Zij gaat met pensioen. Wilt u
haar de hand schudden, dan kan dit vrijdag
aanstaande tussen 11.00 -12.00 uur.
LUIZENBERICHT!
Beste ouders/vertegenwoordigers,
Voor komend schooljaar zijn er met spoed
luizenouders nodig. Op jaarbasis ben je er
ongeveer 2 tot 3 uur mee kwijt. Dat is
een luizenbaantje! Dus..... Stuur een mail
naar dpellen1973@gmail.com en geef je
op. Anders is de kans redelijk groot dat

er volgend jaar een paar groepen zonder
luizencontrole starten.
Met vriendelijke groet,
Daniëlle van der Steen, moeder van Zoë (groep 3)
Hoofd Luis
SKA-NIEUWS
SKA biedt zwemles onder bso-tijd!
Net als leren fietsen, hoort leren zwemmen erbij
voor elk kind in ons waterrijke Nederland. De SKA
heeft een uniek aanbod: zwemles onder bso-tijd.
Zo houden werkende ouders meer tijd over om
zélf leuke dingen met hun kind te ondernemen.
Voor wie en waar?
SKA biedt deze service voor kinderen uit
Nieuwland, Kattenbroek, Hoogland, Vathorst en
Hooglanderveen. Het gaat om een cursus voor
diploma A én B, verzorgd door SRO. De lessen
starten in het nieuwe schooljaar. Er worden
speciale SKA-zwemklassen gevormd.

N.A.V. EXTRA BERICHT VORIGE WEEK
Vorige week heb ik u een bericht gestuurd over
een vermeende kinderlokker die actief zou zijn in
de wijk Nieuwland. Onderzoek van de politie heeft
aangetoond dat er uiteindelijk geen sprake is
geweest van een incident. Voor de leerling en zijn
gezin is hulp ingeschakeld.
LOGOPEDIE OP SCHOOL
Stichting Meerkring is een samenwerking
aangegaan met Logopediepraktijken Amersfoort.
Meer hierover leest u in de brief onderaan deze
nieuwsbrief.
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 Kim
Vos 06-38826346.

De zwemles voor de
kinderen uit Nieuwland,
Kattenbroek en
Hoogland is op
maandagmiddag in
zwembad Hoogland.

Denkt u eraan dat de laatste schooldag van
dit jaar valt op donderdag 9 juli.

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

Hoe werkt het?
De kinderen worden uit school gehaald en drinken
eerst wat op de bso. Daarna brengt een
pedagogisch werker van de bso hen met de Stint
(een elektrische bakfiets) naar het zwembad en
blijft daar tijdens de zwemles. Na afloop kunnen
de kinderen door hun ouders bij het zwembad
opgehaald worden of gaan ze weer mee terug naar
de bso.
Interesse?
Wilt u uw kind opgeven voor de combinatie bso en
zwemles? Bel dan 033 - 470 13 03. Wacht niet te
lang, want er is een beperkt aantal plaatsen. Kijk
voor meer informatie op www.ska.nl/zwemles.
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Beste ouders/verzorgers,
Passend Onderwijs brengt meer “zorg”-vragen in het onderwijs. Zorgvragen van onze leerlingen
horen door zorgprofessionals die daarvoor gestudeerd en gewerkt hebben beantwoord te
worden. De onderwijsdeskundige (leerkracht) is getraind om onderwijs te geven, signaleert
zorgvragen en kan de ouder op de hoogte stellen dat zorg noodzakelijk is. Uiteraard kunnen ook
ouders zelf twijfelen of problemen signaleren en een zorgverlener inschakelen.
De school ziet jaarlijks dat taal-spraakachterstanden bij kinderen een veelvoorkomende
zorgvraag is en belangrijke oorzaak is van onderwijsachterstanden/moeilijkheden. Een kind met
een taalstoornis mist veel van het onderwijs waardoor het uitstroomniveau op de basisschool
verlaagd wordt.
Taal- en spraakachterstanden moeten bij elk kind zo spoedig mogelijk aangepakt worden.
Een kind dat onderwijs krijgt haalt de hoogste resultaten als deze zorgvragen zijn verholpen
voor groep 3 start.
Worden na groep 3 problemen/stoornissen gesignaleerd dan is direct onderzoek bij de logopedist
noodzakelijk. De logopedist kan met objectief onderzoek bepalen in welke mate een auditieve/
taalstoornis de oorzaak is in de problematiek.
Taal- en spraakachterstanden kunnen ook de opvoeding sterk bemoeilijken. Sommige spanningen
komen voort door een laag begrip van het kind. Extra reden om tijdig de behandeling te starten.
Een kind dat thuis fijn communiceert, leert en concentreert zich makkelijker op school.
Onze school werkt vanaf nu samen onder 1 dak met een logopedist. Deze logopedist werkt nauw
samen met het onderwijsteam in het belang van het kind. Zorgvragen worden door de logopedist
behandeld, onderwijs wordt in de klas gegeven.
U hoeft hierdoor niet meer extra te reizen naar de logopedist buiten de school wat kosten en
tijd scheelt. Voor uw kind betekent het dat het ‘minder speciaal’ is, de logopedist zit immers in
de school. Ook zijn er voor het kind minder prikkels, is er minder stress t.g.v. heen-enweerreizen wat wegvalt.
Heeft u de afgelopen jaren logopedie willen starten, maar daarmee gewacht, dan kunt u nu
eenvoudig in de school gebruik maken van logopedie. Twijfelt u of logopedie nodig is, vraagt u dan
a.u.b. logopedisch onderzoek aan. U heeft als ouder vaak gelijk. Twijfelt u of logopedie in uw
geval kan helpen, leg uw situatie voor aan de logopedist en zij zal u vertellen of het vakgebied
logopedie uw vraag beantwoorden kan.
De logopedische behandeling van een zorgvraag wordt volledig vergoed door uw zorgverzekering.
Voor elk kind geldt géén eigen bijdrage.
U kunt de zorgvraag van uw kind bij de huisarts neerleggen. De huisarts schrijft dan een
verwijzing logopedie. Met deze verwijzing krijgt u de zorg 100% vergoed.
Elk kind is het waard zijn communicatieve competenties (zijn talent om taal en spraak te
gebruiken) volledig te ontwikkelen. Onze maatschappij zit vol mediamiddelen die schriftelijke
taal gebruiken, ieder mens verdient een goede plek daarin.
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Ook andere communicatie-beperkingen worden door de logopedist in onze school behandeld.
Logopedie helpt bij: stotteren, stemstoornissen, ademstoornissen en afwijkende mondgewoonten
(open mondgedrag waardoor sneller kno-problemen, slikken met tong tussen de tanden waardoor
beugelgebruik wordt uitgelokt).
Logopedie is voor alle leeftijden en in onze school zijn dan ook alle leeftijden welkom.
Wij als team willen alle zorgvragen van uw kind graag oplossen. Zodat de kansen van uw kind in
opvoeding, in onderwijs en in deze maatschappij maximaal zijn.
Wilt u uw kind aanmelden voor logopedie dan belt u: 06-4490 6463
Ook kunt uw vragen of aanmelding mailen naar: info@logopediepraktijken-amersfoort.nl
Meer informatie vindt u op www.logopediepraktijken-amersfoort.nl
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