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KINDERBOEKENWEEK 2018
Het thema van de Kinderboekenweek 2018 is
‘Vriendschap’. Wat is dat en in welke boeken kom je dat
tegen? In welke boeken vriendschap een rol speelt werd al
duidelijk bij de opening op woensdag 3 oktober jl. Al het
personeel kwam met een boek naar buiten en raakte met
kinderen in gesprek. Wie herkende daar een boek met het
thema? In de volgende dagen is door alle kinderen een
maatjesactiviteit uitgevoerd. Met hun maatje hebben de
kinderen een poppetje gekleurd. Deze maatjes hangen nu
allemaal vriendschappelijk in de hal. Wat een kleurig en
vrolijk geheel is het geworden!

positieve houding naar een kind en toch een corrigerend
effect was voor mij een echte eye-opener. Ik denk dat ik hier
ook in ons eigen gezin veel aan ga hebben. Het
energieniveau nam ook toe door de bevlogenheid van Joop,
Sander & Marloes over dit systeem en hoe ze vanuit passie
en liefde voor onze kinderen hierover kunnen vertellen.
Gedurende de avond was er voldoende ruimte om met
elkaar in gesprek te gaan & hebben we zelf een pictogram
uitgekozen om te gebruiken binnen het eigen gezin. Een
bijzonder geslaagde avond. Ik heb er geen spijt van dat ik
hier mijn agenda voor heb vrijgemaakt! Bedankt Joop,
Sander en Marloes!
BSO DE TORENKAMER
BSO de Torenkamer is dit schooljaar uitgebreid naar 2
groepen van 20 kinderen.
Dit betekent dat we dit schooljaar op de maandag, dinsdag
en donderdag met groepen van maximaal 40 kinderen
werken.
Op de BSO bieden we de kinderen leuke activiteiten aan
waarbij de kinderen zelf kunnen kiezen of ze hieraan mee
willen doen of toch liever zelf buiten of binnen willen
spelen.

THEMA_AVOND PBIS
Heeft u zich nog niet opgegeven voor de thema-avond PBIS
van volgende week woensdag? Dan kan dat nog!
Het enige dat u hoeft te doen is hier te klikken en het
aanmeldformulier in te vullen.
Een reactie na de avond van vorig jaar was:
Deels vanuit interesse, deels vanuit een licht schuldgevoel
dat ik maar beperkte inzet toon op de school van onze 3
kinderen meld ik mij op woensdagavond 11 oktober om
19.30 voor een thema-avond over PBIS. PBIS staat voor
Positive Behavioral Intervention Support, een manier om
met name gewenst gedrag positief te bekrachtigen.
Anderhalf uur later sta ik met een energiek gevoel weer
buiten de deur. Het leuke van PBIS is dat door het positieve
te benadrukken er bij jezelf ook veel meer positiviteit
ontstaat. Door het positieve te benadrukken, binnen een
sociale context, kijken de kinderen naar elkaars gedrag en
heeft dit een corrigerend effect. De combinatie van een

Op een van de middagen hebben we waaiers gemaakt. De
kinderen maakte mooie tekeningen en vouwden deze tot
een waaier.
Ons BSO team is ook dit schooljaar uitgebreid. We werken
nu met 6 pedagogisch medewerk(st)ers;
Nienke, Annelies, Gerda, Michael, Parinaz en Patricia
NAMENS DE OUDERRAAD
Heeft u donderdag jl. de mail nog gelezen? Mocht u hem
gemist hebben, dan hieronder nogmaals de inhoud van de
brief:

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

Betreft : Ouderbijdrage Schooljaar 2018-2019
Amersfoort, oktober 2018
Aan de ouders / verzorgers van onze leerlingen,
Samen met school organiseert de ouderraad van de
Meander allerlei activiteiten, zoals Sint Nicolaas, Kerst,
Pasen, schoolreisjes en schoolkamp. Al deze activiteiten
worden betaald uit de ouderbijdrage. Zonder de
ouderbijdrage zou het niet mogelijk zijn deze activiteiten te
bekostigen.
In de jaarvergadering van de ouderraad op 3 oktober 2018
is de hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar
2018-2019 vastgesteld.
De bijdrage per kind is als volgt:
Groep 1 t/m 6 : € 53,50 per kind
Groep 7 : € 66,50 per kind
Groep 8 : € 89,00 per kind
Ik verzoek u de ouderbijdrage vóór 1 november 2018 over
te maken op bankrekening NL12 INGB 0006 1184 67 ten
name van Ouderver Openbare Basisschool De Meander
onder vermelding van de voornaam van uw kind(eren) en
het nummer van de groep(en).
Bijvoorbeeld: Daan 2a, Esther 6b
Indien u vragen, aan- of opmerkingen heeft, kunt u mij
mailen.

De basisscholen en de kinderopvangorganisaties in
Amersfoort Kattenbroek hebben daarom de handen ineen
geslagen. Dit schooljaar gaan we gezamenlijk aan de slag
met een project over mediawijsheid voor kinderen en
ouders. Alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen vier
lessen over mediawijsheid. Tevens zullen er twee
ouderavonden plaats gaan vinden. De eerste avond is voor
ouders van kinderen van groep 5 t/m 8 en de tweede avond
(27 maart 2019) is voor ouders van kinderen vanaf 2 t/m 8
jaar.
Ben jij als ouder op zoek naar informatie, praktische tips en
inspiratie om de media-opvoeding van je kind makkelijker
te maken? En zit jouw kind in groep 5, 6, 7 of 8 van de
basisschool? Dan is deze ouderavond zeker iets voor jou!
Op woensdagavond 7 november 2018 vertel ik je er graag
meer over.
Wanneer: Woensdag 7 november 2018, 19:00 tot 21:30 uur
Locatie: Het Brandpunt Amersfoort Laan naar Emiclaer 101
Kosten: Gratis
Mijn naam is Marije Lagendijk en ik ben pedagoog en
MediaCoach en ik ondersteun kinderen, ouders en
professionals bij het opgroeien en opvoeden in het digitale
tijdperk. Aanmelden voor de ouderavond kan HIER
Link naar het Facebook Evenement:
https://www.facebook.com/events/2068472106798691/

Vriendelijk dank voor uw medewerking,
Lisette van der Eerden
Penningmeester OR Meander E-mail:
penningmeesterormeander@gmail.com
OUDERAVOND GROEP 5 t/m 8 MEDIAWIJSHEID
Ouderavond Social Media Kattenbroek
Opvoeden en opgroeien in het digitale tijdperk Zit jouw
kind ook vaak aan een scherm vastgeplakt? Of vraag jij je af
of het spelletje dat je kind graag speelt wel geschikt is?
Wanneer geef je je kind een eigen smartphone? Hoe zorg ik
dat mijn kind online veilig is? Opvoeden in het digitale
tijdperk zet je als ouder voor nieuwe uitdagingen.
Vraagstukken waar je zelf nog niet mee te maken gehad
hebt. Voor kinderen is het belangrijk om te leren hoe zij
zich op een veilige manier door het digitale verkeer kunnen
bewegen.

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 Danielle
Groenescheij 06-38826346.

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

