Nieuwsbrief
17 september 2013
WEEK VAN DE GROENE VOETSTAPPEN
Deze week wordt in het kader van de “Week van
de Groene Voetstappen” elke dag geïnventariseerd
hoe de kinderen van en naar school
gaan. Maandag krijgen de ‘groenste’
klassen van de onder- en bovenbouw
een prijsje!
INSPECTIEBEZOEK
Gisteren heeft de onderwijsinspectie een bezoek
gebracht aan onze school. Na een gesprek met
directie is de inspectrice allerlei documenten gaan
bestuderen en vervolgens heeft zij een bezoek
gebracht aan diverse groepen. Aansluitend volgde
een gesprek met de IB’ers; juf Alita en juf
Jacqueline. Alle informatie heeft zij verwerkt en
in een gesprek met directie en bestuur gedeeld.
Na een intensieve voorbereiding door het gehele
team en een spannende dag, volgt dan nu dus een
tijd van afwachten. Een terugkoppeling van het
definitieve rapport volgt in de nieuwsbrief nadat
wij dat ontvangen hebben.
De inspecteur heeft al wel laten weten dat de
studiedagen van 17 april en 10 juni 2014 verplaatst
moeten worden. In de volgende nieuwsbrief zullen
wij u informeren over de nieuwe data.

JAARVERGADERING OUDERRAAD
De Ouderraad nodigt u van harte uit om op
maandag 30 september om 20.00 uur bij de
jaarvergadering te zijn. Hierbij zal het jaarverslag
en het financieel jaarverslag worden besproken.
Beide verslagen zijn als bijlage bij deze
nieuwsbrief gevoegd.

OUDERRAAD ZOEKT VOORZITTER
Omdat de huidige voorzitter Gerard Keijsers geen
kinderen meer op De Meander heeft, zoekt de OR
per direct een nieuwe voorzitter. Gerard had de
functie graag willen continueren, maar de statuten
zijn onverbiddelijk.
De Ouderraad is een leuke club van acht ouders
die in samenwerking met school en met hulp van
andere ouders activiteiten organiseert. De
voorzitter leidt de maandelijkse vergaderingen van
de Ouderraad en is het eerste aanspreekpunt voor
ouders en school. Daarnaast organiseert hij/zij
samen met andere OR-leden en/of ouders
activiteiten.
Aan het eind van het schooljaar (2013-2014) zal
de penningmeester moeten vertrekken wegens
vertrek van laatste telg naar het voortgezet
onderwijs. Hiervoor zoekt de OR dus ook een
vervanger. De nieuwe penningmeester kan in de
loop van het schooljaar instromen.
Belangstelling en/of vragen: mail met interimvoorzitter Michel Moerenhout
mjmmoerenhout@casema.nl

SPORTDAG
2 oktober hebben wij weer onze jaarlijkse
sportdag. De groepen 1-3 hebben deze sportieve
dag op het schoolplein. De groepen 4-8 vermaken
zich op het terrein van Atletiekvereniging Altis
aan de Schothorsterlaan.
Dit grote evenement kan alleen maar doorgang
vinden wanneer er voldoende hulp aanwezig is.
Daarom vragen wij u op deze manier om uw
medewerking. U kunt zich aanmelden via een
mailtje naar ingeejbal@hotmail.com
Voor vragen kunt u ook bij de volgende
leerkrachten terecht; Sander de Vink (8a),
Monique Kips (1/2a) of Yvonne Hasperhoven (8b).
ABC-KATTENBROEK

Week van de opvoeding: Koffieochtenden in
oktober!
Kinderen zijn lief, maar soms ook lastig. Soms
halen kinderen streken uit waar je in eerste
instantie echt boos om bent, maar
waar je achteraf toch ook wel
weer om kan lachen. Met elkaar
praten over opgroeiende kinderen
is leuk. Ouders gaan met elkaar in
gesprek aan de hand van stellingen en er is een
opvoedcoach aanwezig voor het beantwoorden van
vragen.
In de week(en ) van de opvoeding: van 3 tot 14
oktober vinden erop de verschillende scholen en
bij de SKA koffieochtenden plaats waar u als
ouder terecht kan voor vragen over kinderen thuis,
op school en in de buurt.
Hieronder treft u een overzicht met de data en de
verschillende locaties:
-Basisschool :De Breede Hei: donderdag 3
oktober; inloop: 8.30.
(Hierbij is een sociaal-cultureel werker van
WELZIN aanwezig)
-Basisschool : De Meander: Maandag 7 oktober:
inloop: 8.30
-SKA de Jonkvrouw: Dinsdag 8 oktober: inloop;
8.45
-Basisschool de Gabrie Mehenschool: Woensdag 9
oktober: 8.30
-Basisschool de Dubbelster: donderdag 10
oktober: 8.30
-SKA Olleke Bolleke: Maandag 14 oktober: 8.45
Deze koffieochtenden worden georganiseerd door
ABC Kattenbroek.

WORKSHOP MEISJES 10-12 JAAR
Beste ouders/verzorgers
Wij organiseren een workshop voor meisjes (10
t/m 12 jaar) met het thema zelfverzekerd. Deze
vindt plaats in de periode van 4 oktober t/m 6
december.
De workshops zullen 8x op Vrijdagmiddag gegeven
worden van 15:30 tot 17:00. Deze vinden plaats in
tienercentrum So What in Zielhorst. Zit uw
dochter in deze leeftijd en zou een steuntje in de
rug fijn zijn, geef uw dochter dan snel op.
Tijdens de bijeenkomsten zullen wij aan de slag
gaan met verschillende gevoelens te herkennen en
te benoemen met een eindpresentatie aan u als
ouder.

De thema’s die wij bespreken zijn:
1. Onzeker
2. Boos
3. Verdrietig
4. Vertrouwen
5. Doorzetten
6. Zelfverzekerd
Voor vragen of aanmelden:
Karim Bashandy
Jongerenwerker Welzin
karim.bashandy@welzin.nl
06-43141099
WEBSITE
De nieuwe website is, zoals u al heeft kunnen
lezen, gelanceerd. Een feestelijk moment. Mocht u
iets missen of feedback hebben, laat het ons dan
gerust weten. De website blijft namelijk
doorontwikkeld worden. En het is al vaker
benoemd: de ouders die hieraan meewerken,
hartelijk dank!
U vindt de website via de volgende link:
www.obs-demeander.nl
STUDIEDAGEN
Volgende week donderdag en vrijdag zijn de
leerlingen de groepen 1-4 vrij. De leerkrachten
hebben dan een studiedag.
VAN NOKIK
DE OVERBLIJF GAAT SWINGEN!
Vanuit het speel-budget van Nokik is er ruimte om
de kinderen van de overblijf een workshop dansen
te laten volgen. Hiervoor komt een danscoach van
FitKids. De data voor deze dansactiviteit zijn
dinsdag 8 en donderdag 10 oktober a.s. . Het
dansen zal plaats vinden in de speelzaal
van de school. De exacte invulling van de overblijf
op die dagen is nog niet bekend, maar dat het leuk
gaat worden wel! De kinderen krijgen
natuurlijk wel de tijd om te eten, en ze hoeven
niet per sé mee te doen als ze dat niet willen! Wij
hebben er in ieder geval zin in, hopelijk de
kinderen ook!

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

