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OPENING
Vandaag zijn wij het nieuwe schooljaar gestart
met het onthullen van de gerestylde school. Vol
spanning stond iedereen voor de deur te wachten
tot men naar binnen mocht. Als eersten mochten
Sterre v.d. Riet (groep 7) en Monique (OR) het
pand betreden. Met behulp van de microfoon
hebben zij de wachtenden laten weten wat zij
zagen. Zij vonden het prachtig!
Voor de vakantie hebben vele ouders ons geholpen
om klaar te zijn voor de restyling. Hiervoor
nogmaals onze hartelijke dank. In de vakantie
hebben de werklui heel veel gedaan. Op zaterdag
waren zij al bezig om de oude vloeren te
verwijderen.
Vorige week heeft het team heel hard gewerkt om
alles in te richten en zoveel mogelijk weer op te
hangen wat moet hangen. Een groot compliment
aan hen. Er zijn nog wat kleine zaken die gedaan
moeten worden, maar wij zijn heel trots op het
resultaat: een frisse school met een jeugdige,
positieve uitstraling.

JUF IRENE
Juf Irene is al geruime tijd ziek. Zij heeft nu met
pijn in het hart het besluit genomen om te stoppen
met het onderwijs. Het is voor haar een heel
moeilijk besluit geweest. 14 jaar lang heeft zij
met ziel en zaligheid zich gegeven aan het
onderwijs. Maar tijdens de re-integratie heeft zij
fysieke beperkingen ondervonden en op basis
daarvan heeft zij besloten haar toekomst elders
op te bouwen. Wij willen Irene heel erg bedanken
voor haar inzet en wensen haar voor de toekomst
veel gezondheid en geluk.
EVEN VOORSTELLEN
Hallo ouders/verzorgers en kinderen,
Via deze weg wil ik mij graag aan
jullie voorstellen.
Ik ben Debora de Vries, 26 jaar
en woon in Amersfoort. Na 2 jaar
op basisschool de Border
gewerkt te hebben, heb ik veel
zin om 24 augustus op De
Meander te beginnen.
Samen met de achtstegroepers wil ik er een
gezellig en leerzaam laatste schooljaar van maken
voor hun.
In mijn vrije tijd dans ik graag. Dus dat belooft
wat voor de musical… ;-)
Ik hoop jullie snel te zien en een hand te kunnen
geven!
Groeten, juf Debora
Dan mogen wij dit jaar ook juf Carin Koekoek
wederom verwelkomen. Zij heeft al eerder bij ons
op school ingevallen en staat dit jaar, samen met
Nesrin in groep 4. Zij stelt zich in de volgende
nieuwsbrief even voor. Maar hier kunt u haar
alvast zien:

PBIS: VAN ONS ALLEMAAL
In de eerste weken van het schooljaar worden de
verwachtingen die wij hebben in onze school weer
aan de leerlingen aangeleerd. Voor ‘onder het dak’
zijn dat:
- Wandel met een doel
- Praat met een binnenstem
- Ruim je spullen op
- Geef elkaar de ruimte
- Loop rechts op de trap
Deze verwachtingen gelden niet alleen voor onze
leerlingen, ook wij als volwassenen moeten
handelen volgens deze verwachtingen. Dit doen wij
om veilig en verantwoordelijk bezig te zijn. Door
je aan deze verwachtingen te houden ontstaat er
ook een omgeving waarin het goed leren is.
Helpt u mee om deze omgeving in stand te houden?

Gebruik je
binnenstem
GYMLESSEN
De indeling van de gymlessen is dit jaar als volgt:
Maandagochtend: groep 5 en groep 7
Maandagmiddag: groep 6
Dinsdagmiddag: groep 3
Donderdagmiddag: groep 4
Vrijdagmiddag: groep 8
INTERNATIONAAL BEZOEK
Volgende week donderdag krijgen wij
internationaal bezoek. In de ochtend komen gasten
uit Duitsland en Amerika ons bezoeken om te
horen over en te kijken naar onze uitvoering van
PBIS. Het is zeer bijzonder dat dit gebeurt.
Vanuit Nederland komen ook vertegenwoordigers
van Hogeschool Windesheim en de VU Amsterdam
mee.
TYPEN IN GROEP 7
Dit jaar starten wij met een pilot bij ons op
school. De leerlingen van groep 7 krijgen typ les
aangeboden. Na de herfstvakantie starten wij
hiermee. De lessen eindigen met de
voorjaarsvakantie. De lessen worden gegeven door
Basic Typewriting.

Wij kunnen deze lessen aanbieden door de
financiële middelen die hiervoor zijn vrijgemaakt.
Voortzetting van dit aanbod is afhankelijk van de
mogelijkheid of er geld vrijgemaakt kan blijven
worden.

WIJKTEAM
Vanaf woensdag aanstaande is Bas van Dijkhuizen
van het wijkteam weer iedere woensdag op onze
school aanwezig. Hij is van 08.30 tot 09.30 uur te
vinden in de circuitruimte (1e verdieping).

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.
De wijkteams werken volgens het uitgangspunt
‘één gezin, één plan’. Dat betekent dat elk gezin
dat hulp en ondersteuning nodig heeft, te maken
krijgt met een vaste contactpersoon. Het
wijkteam bekijkt met u wat uw huishouden nodig
heeft, wat anderen in uw omgeving kunnen doen bij
het oplossen van problemen, biedt professionele
hulp en haalt er een deskundige bij als dat nodig is.
Hoe bereik ik het wijkteam uit mijn wijk?
Het rechtstreekse telefoonnummer van wijkteam
Kattenbroek Hoogland is: 06-52513000.
Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag te
bereiken van 9.00 tot 17:00. U kunt uw vraag ook
per mail stellen:
wijkteamkattenbroek@amersfoort.nl en
wijkteamhoogland@amersfoort.nl
U kunt ook het telefoonnummer van de gemeente
Amersfoort bellen om het wijkteam in uw wijk te
bereiken. Dat is telefoonnummer 14 033.
De wijkteam-medewerker van OBS De Meander is:

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

GEVONDEN
En deze sticker werd onder een oude leerlingtafel
gevonden. Kijkt u goed naar de datum? Zo lang is
er minstens gedaan met het meubilair!

Bas van Dijkhuizen

LUIZEN
Beste ouders/verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Ik hoop
dat een ieder een fijne zomervakantie heeft
gehad.
Voor een aantal groepen hebben we nog geen
luizenouders, dus het zou fijn zijn als een ieder
zijn of haar kind regelmatig controleert op luizen
en neten om een uitbraak te voorkomen. Vind je
een luis of neet? Geef dit door aan de juf of
meester, zo kunnen andere ouders geïnformeerd
worden en verdere verspreiding voorkomen
worden. Geen idee hoe je moet behandelen? Vraag
het aan mij, ik help graag.
En.... Hierbij tevens een oproep om luizenouders te
werven! Wil je luizenouder worden of heb je meer
info nodig? Stuur een mail naar
dpellen1973@gmail.com of schiet me aan op het
schoolplein.
Fijn schooljaar allemaal, zonder kriebelbeestjes!

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.

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

Groet, Daniëlle van der Steen (moeder van Zoë,
groep 3)
Centrale Luizencommissie
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