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AANDACHT VOOR VERKEER:
FIETSEN
Eind mei was de Verkeersweek,
die gelukkig overwegend zonnig
verliep.
De groepen 1/2 konden op
woensdag 29 mei de piek in nattigheid ontlopen,
doordat de activiteiten voor hun in de gymzaal
konden plaats vinden. In een hesje met een fiets
erop deden de kinderen ervaring op hoe het was
om fietser te zijn en al ‘bellend’ rekening te
houden met overstekende voetgangers.
Op de vraag: ”Waar rijd je als je op de fiets op de
weg bent?”, kwam rap het antwoord: “Op het
fietspad!” En als er geen fietspad is? Dan blijkt
‘rechts’ aan de zijkant op de weg nog geen
ingeburgerd begrip. Een schone taak is hier
weggelegd voor ouders! Met een liedje voor het
oversteken kijken naar links-rechts-links werd in
ieder geval duidelijker wat links en rechts is.

Fietsen: van loopfiets, driewieler, tourfiets,
stoere mountainbike tot omafiets – álle gebruikers
fietsen graag veilig en met plezier. Hierbij is niet
alleen het rijwiel zelf belangrijk. Ga af en toe eens
na; werkt alles naar behoren, past de maat en
soort nog bij de fietser?
Maar ook (of misschien juist!) het fietsgedrag
bepaalt veel. Hierop kun je als ouder veel invloed
uitoefenen. Bekijk wat goed is en gaat, promoot
dit en laat het andere. Zo draagt een ieder bij aan
een goed en veilig fietsklimaat!
Namens de Verkeerscie,
Marjolein

Fietsers, ze zijn niet te missen in het verkeer en
een kwetsbare groep. Hoe fietsen we veilig? Groep
7 kan nu het voorbeeld geven, want de leerlingen
hebben op 31 mei j.l. hun praktijk verkeersexamen
op de fiets gedaan.
Groepen 3 en 4 oefenden hun behendigheid op het
plein. Het blijkt nog lastig om de snelheid te
doseren... maar er werd met veel plezier gefietst.
Aan het begin van het spel stonden alle soorten en
maten fietsen keurig in het gelid. Is een fietsrek
voorop eigenlijk wel zo handig? Voor de
wendbaarheid bij een slalom lijkt het een extra
handicap.

STRUINEN IN DE TUINEN
Afgelopen zondag was onze school een van de
locaties waar artiesten een optreden verzorgden
in het kader van ‘Struinen in de Tuinen’. Op het
plein traden de artiesten onder een heerlijk
zonnetje op en verwenden ons met jazzmuziek. Een
prachtige combinatie!

SCHOOLREISJES
De tijd van de schoolreisjes breekt weer aan.
Altijd weer een leuke tijd waarvan wij hopen dat
het weer ook goed meewerkt. Voor de komende
periode staan de volgende schoolreisjes op het
programma:
- Donderdag 20 juni groep 1-2 naar Burgers
Zoo
- Donderdag 20 juni groep 5-6 naar het
Archeon
- Dinsdag 25 juni groep 3-4 naar de
Koningin Juliana Toren
- Donderdag 4 juli gaat groep 7 naar een
Challenge Run in Heino
Meer informatie over de vertrek- en
aankomsttijden, etc. ontvangt u van de leerkracht.
Wij wensen alle kinderen een hele leuke dag toe.

HVO-GVO
Al jaren wordt bij ons op school in de groepen 6 en
7 in Humanistisch Vormings Onderwijs en
Godsdienstig Vormings Onderwijs. Hiervoor komen
op donderdag 2 vakleerkrachten naar onze school.
Zij worden betaald vanuit een overheidssubsidie.
Nu wil de overheid deze subsidie intrekken. Heel
erg vervelend allemaal. De bezuinigingen treffen

75000 kinderen en 700 docenten! DIT MAG TOCH
NIET GEBEUREN?
Laat ook uw stem horen en teken de petitie via de
volgende link:
http://www.petities24.com/behoud_van_gvo_en_h
vo
Namens de kinderen en leerkrachten, hartelijk
dank.

TUINKLUS OCHTEND 22 juni
Op zaterdag 22 juni gaat weer een aantal ouders
aan het werk in onze schooltuin.
De tuin ziet er op dit moment weer geweldig uit,
maar ook het onkruid tiert welig.
Tussen 9 en 12 uur zijn we samen op een gezellige
manier onze schooltuin, ons leslokaal in de open
lucht weer mooi aan het maken. Het zal vooral
neerkomen op onkruid wieden deze keer.
Heeft ook zin om hieraan deel te nemen? U bent
van harte welkom! We hopen op mooi weer en op
extra handen in de tuin. Als u komt is het
verstandig om bijvoorbeeld eigen tuingereedschap
zoals: schepjes, spades of snoeischaar mee te
nemen.
Voor vragen kunt u terecht bij Lies Bredenoord
van groep 1/2C.

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.

FORMATIE 2013/2014
De formatie voor komend schooljaar is rond.
Komend schooljaar kunnen we 9 groepen maken. Dit betekent dat wij wederom zorgvuldig hebben moeten
afwegen hoe we deze groepen gaan samenstellen. Bij de indeling van groepen spelen namelijk vele factoren
een rol. We houden rekening met de groepssamenstellingen, de aantallen leerlingen, de groepsgrootte en de
in- en uitstroom.
Voor schooljaar 2013/2014 hebben wij de keuze gemaakt om zoveel mogelijk enkele groepen te formeren.
Deze 9 groepen worden als volgt samengesteld;1/2a , 1/2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8a en 8b. Dit betekent dat we een
kleutergroep minder zullen hebben. De huidige groep 1/2b van juf Margreet zal verdeeld worden over de
andere kleutergroepen. De huidige groepen 7 zullen verdeeld worden in twee groepen 8.
Bij de verdeling van de groepen 1/2 en 7 houden we rekening met een evenredige verdeling, het aantal
kinderen dat extra zorg nodig heeft en vriendjes en vriendinnetjes. Heeft u het idee dat we iets over het
hoofd kunnen zien, dan kunt u dit vóór 24 juni kenbaar maken bij de directie via info@obs-demeander.nl
onder vermelding van “groepsverdeling”. We zullen u zo spoedig mogelijk in een extra nieuwsbrief precies
laten weten met welke kinderen uw zoon of dochter in de klas komt.

Bij het toedelen van groepen en werkzaamheden aan leerkrachten spelen ook veel factoren een rol. We
proberen naast de mogelijkheden binnen de school zoveel mogelijk rekening te houden met ieders kwaliteiten,
voorkeuren en wensen, persoonlijke doorgroeimogelijkheden en onze schoolontwikkeling.
Dit alles bij elkaar afgewogen hebbende, komen we tot de volgende verdeling:

Groep/functie

Leerkracht(en)

1 / 2 a
1 / 2 b

Juf Chris en juf Nesrin
Juf Lies en juf Nesrin

3
4

Juf Ilonka en juf Sabine
Juf Irene en juf Jacqueline

5
6

Juf Ingrid en juf Alita
Juf Simone en juf Margreet

7
8a
8b

Juf Mirjam en juf Ines
Meester Sander
Juf Yvonne

Interne Begeleiding
Circuitcoördinator

Juf Alita en juf Jacqueline
Juf Sandra W.

Bouwcoördinatoren
Directie

Juf Chris en juf Irene
Meester Joop en juf Sabine

Vervanging compensatieverlof en
vervanging bouwcoördinator
ICT

Juf Sandra W.

Conciërge

Juf Sandra v.B.

Juf Anne (vrijdagmiddag)

U ziet in dit overzicht juf Leonie niet terug. We moeten helaas afscheid van haar nemen omdat er in de
formatie niet voldoende ruimte is. Juf Leonie heeft een plek gekregen op een andere Meerkringschool.
Daarnaast hebben juf Monique en juf Jolanda als tijdelijke krachten op onze school ingevallen. Wellicht zien
we hen nog een keer als invaller terug. We zijn erg blij dat deze juffen ons team hebben versterkt en we
wensen hen veel succes in hun verdere loopbaan.

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

