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INLEIDING
Dit is het informatieboekje van Openbare Basisschool De Meander. In dit boekje staat vooral praktische informatie
over onze school.
Het boekje bestaat uit drie onderdelen:

1. Algemene informatie
2. Informatie over ouderparticipatie
3. De jaarkalender ( zie bijlage )

OPENBARE BASISSCHOOL ‘DE MEANDER’
HET AVONTUUR 45
3823 DW AMERSFOORT
TELEFOON: 033 - 4562099
WEBSITE:

www.obs-demeander.nl

E-MAIL:

info@obs-demeander.nl

E-MAIL Ouderraad : ouderraad@obs-demeander.nl
E-MAIL MR : mrdemeander@gmail.com

BANKREKENING OUDERRAAD: NL12 INGB 0006118467
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ALGEMENE INFORMATIE

Schoolteam

Alita Aalten

naam

email-adres
alita.aalten@obs-demeander.nl

Nesrin Asci

nesrin.asci@obs-demeander.nl

groep/functie
intern begeleider, groep 5,
vertrouwenspersoon
groep 1/2A

Ingrid Habraken

ingrid.habraken@obs-demeander.nl

groep 1-2B

Yvonne Hasperhoven

yvonne.hasperhoven@obs-demeander.nl

groep 7, techniek-coördinator

Simone Koedijk

simone.koedijk@obs-demeander.nl

groep 3

Meliza Kornet

meliza.kornet@obs-demeander.nl

groep 4

Ilonka Lensink

ilonka.lensink@obs-demeander.nl

groep 5

Margreet van der Oest

margreet.vanderoest@obs-demeander.nl

groep 1-2A en groep 4

Lisa Reinders

lisa.reinders@obs-demeander.nl

groep 1-2A

Aart Romkes

a.romkes@meerkring.nl

conciërge

Joop Stas

joop.stas@obs-demeander.nl

directeur

Sander de Vink

sander.devink@obs-demeander.nl

groep 6

Angela Walraven

angela.walraven@obs-demeander.nl

groep 3

Anne van Wijk

anne.vanwijk@obs-demeander.nl

ICT-coördinator

Scherry Snel

scherry.snel@obs-demeander.nl

administratie

Marloes van Vlijmen

marloes.vanvlijmen@obs-demeander.nl

groep 1-2B

Debora de Vries

debora.devries@obs-demeander.nl

groep 8
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CIRCUITONDERWIJS

VAKANTIEROOSTER

De belangrijkste werkvorm op “De Meander” is
het circuit. Werken in circuit betekent werken in
hoeken. De leerstof wordt op verschillende
manieren aangeboden, waarbij rekening wordt
gehouden met leerstijl, niveau, tempo en
belangstelling. De leerlingen mogen over het
algemeen zelf kiezen op welke manier zij bepaalde
leerstof willen oefenen. Op deze wijze komen we
tegemoet aan de verschillen tussen kinderen. Het
circuit blijft constant in ontwikkeling. Het
kleutercircuit wordt constant verbeterd, uitgebreid
en aangepast aan huidige ontwikkelingen. Voor
het taalcircuit zijn de afgelopen jaren weer
nieuwe materialen ontwikkeld. Dit geldt ook voor
het Veilig Leren Lezen circuit van groep 3. Het
spellingcircuit wordt ook steeds meer verfijnd,
zodat de kinderen zich de stof van de methode Taal
Actief versie 3 op verschillende manieren eigen
kunnen maken. Het techniekcircuit is ingevoerd in
de groepen 1 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 werken
met de techniektoren, de groepen 5 t/m 8 met een
zelf ontwikkeld circuit. Het leescircuit wordt in de
groepen 4 t/m 8 gebruikt. Hier wordt met veel
enthousiasme mee gewerkt.
De groepen 7 en 8 werken ook dit jaar weer aan
het creacircuit.

Herfstvakantie:

oktober 2017
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:

26 februari tot en met
02 maart 2018

Goede Vrijdag:
e

30 maart 2018

2 Paasdag:

02 april 2018

Koningsdag:

27 april 2018

Meivakantie:

30 april tot en met
11 mei 2018

e

2 Pinksterdag:

21 mei 2018

Zomervakantie:

16 juli tot en met
24 augustus 2018

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
De ouderraad organiseert allerlei activiteiten voor
de leerlingen van De Meander waaronder
activiteiten rond de feestdagen. Bovendien staat
zij ons terzijde bij de sportdag, het schoolproject
en andere “buitenschoolse activiteiten”. Dankzij de
ouderbijdrage kan de ouderraad leuke dingen voor
de kinderen organiseren.

Het is verstandig om, indien mogelijk, uw kind
ruim van tevoren op te geven. Voor de
kleutergroepen liefst voordat uw kind twee jaar is
geworden. U kunt informatie aanvragen en een
afspraak maken met de schoolleiding voor een
kennismakingsgesprek. In onze schoolgids wordt
op beknopte wijze het onderwijs en de
organisatie van onze school beschreven. Tot op
heden hebben wij, hoewel soms na een wachttijd,
alle aangemelde leerlingen kunnen plaatsen.

Het betalen van de ouderbijdrage is formeel niet
verplicht, maar zonder ouderbijdrage zou de
ouderraad die leuke dingen niet kunnen betalen.
Het grootste deel van de ouderbijdrage is
bestemd voor de schoolreis of het schoolkamp, om
mee te kunnen gaan op schoolreis of –kamp is dit
gedeelte van de ouderbijdrage wél verplicht gesteld.
Er bestaat de mogelijkheid om, via de lokale
overheid, een tegemoetkoming in deze kosten te
krijgen. Voor informatie over deze zogeheten
participatieregeling of indien u een beroep wilt
doen
op
de dispensatieregeling
wegens
privéomstandigheden, kunt u zich wenden tot de
penningmeester van de ouderraad.

SCHOOLTIJDEN
Ochtend
8.30 – 12.00 uur
8.30 – 12.00 uur
8.30 – 12.15 uur
8.30 – 12.00 uur
8.30 – 12.00 uur

26 december 2017
tot en met 5 januari 2018

AANMELDING

Groep 1 t/m 8
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

16 tot en met 20

Middag
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00

Op de jaarvergadering (13 september) van de
ouderraad wordt de hoogte van de bijdrage door de
aanwezige ouders vastgesteld.

13.00 – 15.00
13.00 – 15.00

Na het vaststellen van de ouderbijdrage in de
jaarvergadering zult u bericht ontvangen van de
penningmeester over de ouderbijdrage voor het
schooljaar 2017-2018 met het verzoek de
ouderbijdrage voor uw kinderen over te maken op
de rekening van de Ouderraad.

Om 8.20 uur en om 12.50 uur mogen alle kinderen
naar binnen. U kunt dan rustig afscheid nemen
van uw kind en eventuele korte boodschappen
aan de leerkracht doorgeven. Als de kinderen
ouder worden gaan zij zelfstandig naar de klas.
Om 8.30 uur en 13.00 uur gaat de bel om aan te
geven dat de lessen beginnen. Wilt u ervoor zorgen
dat de kinderen op tijd op school zijn?

Voor kinderen die in de loop van het schooljaar van
school gaan, kan een restitutieverzoek worden
ingediend. Voor kinderen die in de loop van het jaar
instromen is er een aangepaste ouderbijdrage
4
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afhankelijk van het moment van instromen.

DE NIEUWSBRIEF
Iedere twee weken ontvangt u een nieuwsbrief.
Deze geeft een kort overzicht van de activiteiten
die op het programma staan en die zijn geweest. De
nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd aan alle
ouders.

HOE NAAR SCHOOL
In verband met de beperkte stallingruimte vragen
wij u om zoveel mogelijk lopend naar school te
komen. Degenen die binnen en aan ‘de Ring’
wonen, worden verzocht om niet op de fiets naar
school te gaan.
De fietsers zetten hun fiets netjes neer op de
aangewezen plek.
Het is verboden om op het
schoolplein te fietsen, dit geldt voor
jong én oud. Het stallen van de fiets
is geheel op eigen risico.

GYMNASTIEK
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 2 lesuren
per week gymnastiek. Dit jaar vormgegeven in
blokuren. De lessen worden gegeven door de
eigen leerkracht in de sportzaal aan de Dopheide.
Wilt u er op toezien dat de kinderen hun
gymspullen niet vergeten! Alleen gymschoenen
met witte zolen zijn toegestaan. De kleuters
gymmen in onze eigen speelzaal. Wilt u kinderen
die niet mogen gymmen een briefje meegeven
met de reden waarom ze niet met de gymles mee
kunnen doen?

Voor degenen die hun kinderen met de auto
brengen geldt de regel: de auto alleen parkeren
aan de Laan der Hoven of achter de school op De
Verwondering, in de parkeervakken, zodat fietsers
en voetgangers vóór de school er geen hinder van
ondervinden.
Er komen van drie verschillende scholen fietsers en
voetgangers langs onze school.
De Verkeersouders Kattenbroek (VOK, zie
toelichting elders in dit boekje) pleiten daarom
voor veiligheid voor alle kinderen. Daar kunnen
automobilisten met hun parkeer- en rijgedrag zeker
aan meewerken.

ETEN EN DRINKEN
Er zijn 2 eetmomenten per dag; een korte pauze
om ongeveer 10 uur en als u daarvoor gekozen
heeft het overblijven om 12 uur. Het is handig om
het eten en drinken in goed afsluitbare bakjes en
bekers te doen met de naam van uw kind er
duidelijk op. Op woensdag is het “fruitdag”: dan
moeten alle kinderen fruit (of groente) meenemen.
Wilt u uw kind i.v.m. de tijd hapklaar fruit meegeven
(geen snoep of chocoladekoeken/candybars) en een
beker drinken?

De Meander voldoet aan de eisen voor het
Utrechts Verkeerslabel, dit is een keurmerk voor
verkeersveilige scholen in de provincie Utrecht.
Iedereen dient een steentje bij te dragen om de
onveilige verkeerssituaties rondom school te
voorkomen!

SCHOOLMELK
Er bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken
van de schoolmelkvoorziening. U kunt een keuze
maken uit: halfvolle melk 250 ml, halfvolle
chocolademelk 200ml, Optimel drinkframboos 200
ml en Campinadrink rode vruchten 200ml. Voor de
prijs per pakje kunt u het beste op de website
kijken. Een ochtendabonnement is 5 x in de week
drinken, en een lunch abonnement is max 4 keer,
maar u kunt ook voor minder dagen kiezen.
Aanmelden kan heel eenvoudig via de website
http://www.campinaopschool.nl

CONTACT TUSSEN SCHOOL EN OUDERS
Een goed contact tussen ouders en school is heel
belangrijk. Het schoolteam stelt een goed contact
zeer op prijs.
Naast de ontmoetingsavonden, georganiseerd door
de leerkrachten van de groepen aan het begin van
het schooljaar, zijn er twee spreekavonden voor
kind-oudergesprekken: in november en in april.
Daarnaast krijgen de kinderen van de groepen 2
tot en met 8 twee keer per jaar een schriftelijk
rapport: in februari en juli. Wilt u buiten de
spreekavonden een gesprek met de leerkracht, dan
kunt u met hem of haar een afspraak maken.
Indien nodig zal ook de leerkracht met u contact
opnemen. U kunt het team ook via de mail
bereiken, mailadressen staan in het teamoverzicht.
De
school
heeft
een
contactpersoon
(vertrouwenspersoon), Alita Aalten.

U heeft daarbij de volgende schoolcode
nodig: 0080006919 en het adres; Het
Avontuur 4
Scherry Snel (administratie) is de
schoolmelkcoördinator
Geeft u eventuele wijzigingen ook altijd door aan de
leerkracht en aan de coördinator van het overblijven
als het om een lunchmelkabonnement gaat. Na elke
vakantie is er pas vrijdag weer schoolmelk. U moet uw
5

kind in die weken dus zelf van maandag t/m
donderdag van thuis drinken meegeven. Bij ziekte en
afwezigheid vragen wij u dringend om de schoolmelk
die wordt gemist mee naar huis te laten nemen of op
een ander moment op te drinken in dezelfde week. Zo
hoeven we niets weg te gooien!
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kortom kunstzinnige vorming. Talenten van
kinderen komen hier volop naar voren. De kinderen
treden op voor school en natuurlijk ook voor de
ouders. De kinderen treden 4 keer in hun
schoolloopbaan op. De data en de groepen vindt u
in de jaarkalender.

WAARDEVOLLE SPULLEN

SCHOOLREIS

Het meenemen van, of in bewaring geven van
waardevolle spullen aan leerkrachten en
hulpouders gebeurt geheel op eigen risico. Het is
beter om bij gym, zwemmen en uitstapjes dit soort
zaken gewoon thuis te laten. Directeur en bestuur
zijn niet aansprakelijk voor meegenomen
eigendommen.

Groep 8 gaat drie dagen op schoolkamp, de
andere groepen gaan op schoolreis. De
bestemmingen van de schoolreisjes zijn in
overleg met de Ouderraad vastgesteld. Op
schoolreis of schoolkamp gaan is niet goedkoop.
Daarom bent u verplicht om de bijdrage voor het
schoolreisje/schoolkamp (onderdeel van de
ouderbijdrage) te betalen, anders kan uw kind
helaas niet mee. Er bestaat de mogelijkheid om,
via de lokale overheid, een tegemoetkoming in
deze kosten te krijgen. Voor informatie over
deze zogeheten participatieregeling kunt u zich
wenden tot de Ouderraad.
Kleuters moeten minimaal 2 maanden onderwijs
hebben genoten om mee te kunnen gaan op
schoolreis. Dit gaat altijd in overleg met de
leerkracht.
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GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden voorwerpen worden op school
bewaard. Een aantal keren per jaar wordt er
opgeruimd. Via de nieuwsbrief wordt u daarover
geïnformeerd. Kleding die “over” blijft, is bestemd
voor goede doelen.
Het is handig dat u jassen en gymspullen voorziet
van een naam.

OVERBLIJVEN/TSO

VERJAARDAGEN
Traktaties worden door de kinderen tussen 10.00
en 11.00 uur uitgedeeld en dan mogen ze de
klassen rond om de felicitaties van de andere
leerkrachten te ontvangen.

De overblijf is uitbesteed aan Brood&Spelen. Zij
verzorgen de overblijf van 12.00 tot 13.00.
Inschrijven hiervan kan via de website van Brood &
Spelen: http://www.broodspelen.nl/

Trakteren is een spannend moment, waarbij een
kind goed voor de dag wil komen in de klas. De
ideale traktatie voldoet volgens De Meander aan de
volgende criteria:

VOORSCHOOL ‘DE DRAAKJES’
In ons gebouw heeft de SKA voor kinderen vanaf
2,5 jaar een vestiging van ‘voorschool’ gehuisvest.
De naam van deze vestiging is ‘De Draakjes’.
Kinderen komen hier 2 keer een ochtend in de
week naar toe. Kinderen die daar speciaal een
zogenaamde indicatie voor hebben, komen 4
ochtenden. Meer informatie kunt u verkrijgen bij
de SKA. Zie hiervoor www.ska.nl

-

het is makkelijk mee te nemen
goed te bewaren
niet te groot
gezond en met niet te veel calorieën
Voor suggesties kunt u kijken op
www.voedingscentrum.nl of
http://www.gezondtrakteren.nl.

BSO
Sinds schooljaar 2013-2014 heeft de SKA in ons
gebouw een BSO vestiging. Het is de ‘Torenkamer’.
Zij zitten in het lokaal waar de SKA ook haar
voorschool heeft. Meer informatie kunt u vinden op
www.ska.nl . De SKA verzorgt binnen onze school
ook voorschoolse opvang. Dit betekent dat u uw
kind al om 07.30 uur naar de SKA kunt brengen.
Voor naschoolse opvang kunt u in ons gebouw
o o k terecht bij Partou. Informatie hierover kunt u
vinden op www.partou.nl.

Gelieve uitnodigingen voor verjaarspartijtjes na
schooltijd uit te delen, om teleurstellingen bij
niet uitgenodigde kinderen te voorkomen. De
verjaardagen van de juffen en meesters worden
in elke klas op hun eigen manier gevierd.
Hierover wordt U door de klassenouder(s)
ingelicht.

MEANDERTHEATER
Het Meandertheater is een uitingsvorm van onze
activiteiten op het gebied van expressie en taal,
6
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OUDERPARTICIPATIE
DE OUDERRAAD

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De ouders op De Meander hebben zich verenigd in
de “Oudervereniging Openbare Basisschool De
Meander”, ook wel de Ouderraad (OR) genoemd.
De OR bestaat uit een groep van ongeveer 10
ouders. Ieder jaar kunnen nieuwe mensen zich
aanmelden om deel te nemen aan de OR. In
principe blijven de leden voor drie jaar in functie.
De OR houdt zich bezig met allerlei zaken die
niet direct te maken hebben met het
onderwijsprogramma. De OR richt zich vooral op
het organiseren van allerlei activiteiten rondom de
feestdagen,
sportevenementen
en
andere
activiteiten voor de kinderen. Bij het organiseren
van de activiteiten heeft de OR tot taak de
betrokkenheid van

De medezeggenschapsraad telt 6 leden, 3 ouders
en 3 leerkrachten. In de MR wordt gesproken
over schoolbeleid en bestuursbeleid. De MR-leden
worden gekozen voor een
periode van 2 jaar. De directeur woont de
vergaderingen indien nodig bij als adviseur. Op de
agenda staan zaken als schoolontwikkeling, begroting
en organisatie.

VERKEERSOUDERS KATTENBROEK (VOK)
Samen met de naastgelegen scholen in de wijk is er
een groepje ouders gevormd dat zich bezig houdt
met de verkeersveiligheid van de kinderen
onderweg van en naar school en rondom de
scholen. Er wordt ook aandacht besteed aan het
verkeersgedrag van volwassenen. Dit gebeurt in
nauw contact met de wijkagent, de politie en de
gemeente en wordt ondersteund door Veilig
Verkeer Nederland. Zo organiseren ze eens per
jaar een verkeersweek. De huidige VOK bestaat uit
3 ouders. De commissie zou graag versterking
krijgen van 1 of meer nieuwe actieve
verkeersouders. Wie actief mee wil denken is van
harte welkom.

ouders bij school te vergroten. Dat doet de OR door
ouders als hulpouder in te schakelen bij allerlei
activiteiten die de school organiseert. Op die manier
wordt de binding met school vergroot.
Bij het vaststellen van de activiteiten, wordt elke
activiteit getoetst aan:

-

Levert het plezier op? (Plezier is ook een
goed gevoel en voldoening. Of plezier bij
een ander, bijvoorbeeld de ontvanger
van sponsorgeld.)

-

Draagt het bij aan ontplooiing?

LUIZENCOMMISSIE
Om grote uitbraken van luizenplagen te
voorkomen is de luizencommissie in het leven
geroepen. Elke eerste schoolweek na een vakantie
worden alle leerlingen van alle klassen
gecontroleerd. Van klassen waar luizen en/of
neten geconstateerd zijn krijgen de leerlingen een
briefje mee naar huis. Er wordt overigens nooit
op een briefje gezet om welk(e) kind(eren) het
gaat. In deze klassen wordt na twee weken een
hercontrole gehouden. Vanaf groep 3 ontvangen
alle leerlingen een luizenzak van school.
Ouders die zelf luizen constateren bij hun kinderen
worden verzocht dit aan de leerkracht te melden,
zodat de ouders van de desbetreffende klas
gewaarschuwd kunnen worden.

Kan iedereen er op zijn eigen wijze en eigen
tempo aan deelnemen?

-

Bevordert het de maatschappelijke
betrokkenheid?

-

Verbindt het ons met onze omgeving?
Tonen we respect voor elk individu?

Om de activiteiten te bekostigen vraagt de OR een
jaarlijkse ouderbijdrage. De ouderraad beheert dit
geld en doet verslag over de uitgaven aan
activiteiten tijdens de jaarvergadering.
Om alle activiteiten plaats te laten vinden is de
hulp van ouders noodzakelijk. Daarom wordt u
door de OR benaderd via de klassenouders, voor
hulp bij het uitvoeren van de activiteiten. Doorgang
van veel activiteiten is afhankelijk van de inzet van
de (hulp)ouders. De O R vergadert é é n k e e r i n
de maand. Deze vergadering is openbaar. Bij
elke vergadering is een afgevaardigde van het team
aanwezig en incidenteel van de VOK en de MR.
Lopende zaken en de verschillende activiteiten
worden besproken. Het organiseren van
activiteiten vindt plaats door afgevaardigden van de
OR en de leerkrachten.
U kunt de OR bereiken per e-mail:
ouderraad@obs-demeander.nl

KLASSENOUDERS
Elke klas heeft als brug tussen ouders en leerkracht een
klassenouder (soms twee).
Deze ouder is voornamelijk rechterhand van de
leerkracht bij het organiseren van festiviteiten en
activiteiten in de eigen klas. De klassenouder
organiseert hulpouders en is ook aanspreekpunt
voor algemene zaken in de klas. Het gesprek met
de leerkracht zelf blijft natuurlijk altijd de meest
directe lijn!

7
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Zo’n feest organiseren kost heel wat energie, maar
met enthousiaste ouders in een goede
samenwerking genieten de kinderen ieder jaar
intens van de hele gebeurtenis.
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UITSTAPJES
Elk jaar is er een aantal uitstapjes voor de
kinderen, bijvoorbeeld naar theatervoorstellingen.
Het doorgaan van dergelijke uitstapjes is altijd wel
afhankelijk van het aantal ouders dat bereid is om
de kinderen met de auto te vervoeren. Hierbij gaan
we er van uit dat elk kind in de auto in een
gordel zit. Het spreekt voor zich dat er zoveel
kinderen vervoerd mogen worden als er gordels in
de auto zijn. Het is noodzakelijk, dat de ouders die
rijden een inzittendenverzekering hebben.

KERST
Direct na Sinterklaas gaat de kerstcommissie aan
het werk. Deze commissie maakt een planning voor
de kerstviering. De school moet worden versierd en
er wordt kerstversiering gekocht. De kinderen
vieren kerstfeest in hun eigen klas met onder meer
een buffet dat gemaakt is door hun ouders. Via
een formulier vraagt de Ouderraad de ouders iets
te verzorgen voor het buffet en ieder jaar resulteert
dat in een schitterend versierde klas met een tafel
vol lekkernijen. De kerstcommissie zorgt voor de
bijkomende zaken en verzorgt ook een lekker
toetje. Ook ouders kunnen (tegen een kleine
vergoeding ) een hapje mee- eten, wanneer zij zich
van te voren opgeven.
Kerstfeest op De Meander is een mooi, gezellig
feest, waarbij het thema “samen” centraal staat.
De kinderen beleven er altijd veel plezier aan.
De dag na het kerstfeest zorgt de kerstcommissie
ervoor dat alles wordt opgeruimd, zodat iedereen
van de kerstvakantie kan gaan genieten.

SCHOOLFOTOGRAAF
Elk jaar komt de schoolfotograaf op school. Van elke
klas wordt een groepsfoto gemaakt en een
individuele foto van elke leerling. Ook dit jaar maken
wij weer een broertje-zusje-foto. De Ouderraad
zorgt voor de begeleiding van de leerlingen bij en
naar de fotograaf.

SCHOOLTUIN
Aan de achterkant van het hoofdgebouw bevindt
zich de schooltuin. Deze bestaat uit een
heemtuingedeelte, compleet met vijver en een
bosgedeelte met spannende (belevings)hoekjes.
De schooltuin fungeert als een “leslokaal” in de
openlucht en wordt mede onderhouden door
ouders. Natuur- en milieulessen hiervoor zijn in
ontwikkeling.

PASEN
De meeste activiteiten rond Pasen worden door de
leerkrachten zelf geregeld. De Ouderraad stelt ook
een paascommissie in. Traditie is de Eitje-Tikwedstrijd met - bij goed weer – de finale op het
plein!

SPORTACTIVITEITEN
Elk jaar kunnen kinderen zich inschrijven voor
diverse sporttoernooien. De Meander doet
traditioneel mee aan onder andere, zaalvoetbal,
veldvoetbal en de Avond4Daagse. Doorgang van
dergelijke activiteiten, die in de regel in de
diverse schoolvakanties gepland staan, is
natuurlijk afhankelijk van het aantal teams en
voldoende begeleidende ouders. Tijdens de
wedstrijden sporten de kinderen in het
Meandershirt en als beloning voor hun inzet is er
altijd een versnapering. De organisatie van
deelname is in handen van de OR.

SCHOOLPROJECT
Eén maal per jaar wordt door de hele school aan
eenzelfde project gewerkt. Daarvoor kiezen de
leerkrachten een onderwerp dat geschikt is voor alle
leeftijden.
Dit jaar is het thema “LANDEN”. De projectweken zijn
van 12 t/m 29 maart 2018.

AVONDVIERDAAGSE

SINTERKLAAS

De wandeltochten vinden elk jaar in de maanden
mei of juni vanuit Hoogland plaats. Voor kinderen
vanaf groep 3 is het mogelijk om, onder
begeleiding van een groepsleid(st)er of ouder, in
groepsverband mee te lopen. De kinderen van de
groepen 3 en 4 lopen 4 x 5 kilometer. De
overige groepen lopen 4 x 10 km afgelegd. In
verband met een ordelijk verloop is het
noodzakelijk dat van elk kind dat meeloopt, ook
een ouder één avond meeloopt. Onderweg wordt
er per avond éénmaal een versnapering verzorgd
door de Ouderraad.

Elk jaar komt de Sint met zijn Pieten naar De
Meander en brengt hij een bezoek aan de jongste
kinderen. De sinterklaascommissie houdt zich bezig
met het feest en het verloop daarvan. Dit houdt
bijvoorbeeld in het bedenken van de
feestelijkheden, het uitzoeken van cadeaus,
versiering van de school, het kopen van kilo's
strooigoed en al wat er meer bij komt kijken. Op
de dag van het feest zelf zorgt de commissie dat de
juiste mensen op de juiste tijd op de juiste plek
zijn. Er worden versnaperingen aan de kinderen
gegeven, en na het feest wordt alles weer
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SPORTDAG
Dit jaar staat er geen een sportdag op het
programma. De sportdag wordt een keer in de
twee jaar georganiseerd.

ZOMERFEEST
In de één na laatste schoolweek organiseert de
Ouderraad een zomerfeest door en voor ouders,
leerkrachten en leerlingen. Er zijn verschillende
activiteiten voor de kinderen en er kan genoten
worden van een hapje en een drankje. Het is een
feestelijke en gezellige afsluiting van het schooljaar
voor alle betrokkenen!

GROTE SCHOONMAAK
Vlak voor de zomervakantie moeten alle
materialen uit de klassen schoongemaakt worden.
In overleg met de leerkracht kan hiermee thuis
of onder schooltijd geholpen worden.
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