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ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die
een bijdrage heeft geleverd aan de spontane actie
voor de Voedselbank. Het gaf een goed gevoel te
zien dat er in zo’n korte tijd zoveel voor een ander
gedaan kan worden.
VOORLEZEN
Van 22 januari t/m 2 februari worden de
Nationale Voorleesdagen gehouden.
Gedurende deze periode zal de Meander
Voorleesexpress rond gaan door de school.
Kinderen van de groepen 4 t/m 8 kunnen instappen
en halt houden bij de
groepen 1/2 en 3 om daar
aan een klein groepje een
prentenboek voor te
lezen.
De Nationale
voorleesdagen bieden ons een goede aanleiding om
u als ouder te wijzen op het belang van voorlezen.
Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk: het
prikkelt de fantasie en is goed voor de
taalontwikkeling. Onderzoek heeft aangetoond dat
kinderen die worden voorgelezen een grotere
woordenschat hebben. Voorlezen aan kleuters
bevordert hun taal- en leesvaardigheid.
Kinderen die al op jonge leeftijd ervaren hoe leuk
lezen is, gaan zelf meer lezen. En wie vaak voor
zijn plezier leest, wordt een goede lezer die het
makkelijker heeft
op school. Ouders spelen hierin een belangrijke rol.
Daarom tien gouden voorleestips voor u:
1. Begin op tijd: zelfs een baby geniet van
voorlezen.
2. Maak elke dag even tijd om te lezen, zo
wordt het een voorleesritueel. Voor het
naar bed gaan even lezen is een rustige
afsluiter van de dag.
3. Kies een boek dat pas bij de interesse van
uw kind. Dit kunnen ook informatieve
boeken zijn!
4. Voorspel samen het verhaal. Stop eens op
een spannend moment en vraag uw kind hoe

5. hij denkt dat het verder gaat. Dit
stimuleert het ‘begrijpend lezen’.
6. Speel in op reacties: vraag eens naar eigen
ervaringen.
7. Moeilijke woorden worden vaak in de
context duidelijk, besteed er anders nog
wat aandacht aan.
8. Lees voor zoals u praat, met expressie.
Stemmetjes is niet nodig maar let
bijvoorbeeld wel op hard-zacht, snellangzaam.
9. Lees hetzelfde boek vaker voor.
10. Lees ook 10-plussers voor. Ook afwisselen
is leuk: u leest een stukje voor en dan uw
kind.
11. Als uw eens geen tijd heeft, is een digitaal
voorleesboek, app of prentenboek via
internet een aangenaam alternatief.

(Bron: CPS)
OUDERRAAD
Wie wil de ouderraad komen versterken? We
kunnen de hulp van extra ouders in de ouderraad
goed gebruiken.
We zijn op zoek naar leden die willen helpen bij
het organiseren van één of meerdere
activiteiten/feesten per schooljaar, leden die
meer willen doen met sport, een coördinator voor
de papiercontainer én we zijn op zoek naar een
nieuwe secretaris!
Verder gaan we dit jaar de ouderraad ook online
zetten op de mooie nieuwe website van de
Meander. Genoeg te doen dus.
We vergaderen ongeveer 1 keer per maand en doen
dit onder de enthousiaste leiding van onze nieuwe
voorzitter Rinke van ‘t Holt, vader van Mirthe
(gr.3) en Jelka (gr.1/2b) Voor aanmelding of
vragen kunt u contact opnemen met Rinke:
rinkevth@gmail.com
OUDERBIJDRAGE
Voor zo’n 40 kinderen is de ouderbijdrage nog niet
ontvangen. Het kan zijn dat u destijds de brief
met het verzoek niet ontvangen heeft, of dat het
u ontgaan is. Daarom via dit bericht – voor wie het

betreft - het verzoek om de ouderbijdrage zo
spoedig mogelijk over te maken.
Bankrekening INGB 0006 1184 67 t.n.v. Ouderver.
Openbare Basisschool De Meander onder
vermelding van de voornaam van uw kind(eren) en
het nummer van de groep(en).
Groep 1 t/m 6 :
€ 52,00 per kind
Groep 7
:
€ 65,00 per kind
Groep 8
:
€ 87,50 per kind
Mocht u niet meer weten of u het wel heeft
overgemaakt, of heeft u een andere vraag, mailt u
dan even met
penningmeesterormeander@gmail.com .
Tim Landsmeer – penningmeester Ouderraad
GVO (LeGo)
Beste ouders,
In januari pakken we het gewone leven
weer op. Het duurt nog even voor het
weer lente wordt. In de tussentijd
kunnen we wel wat vrolijkheid gebruiken. Daarom
is ”Lach” de komende weken het onderwerp voor
de lessen levensbeschouwing en godsdienst (LeGo).
Lach is in deze lessen een serieus onderwerp met
een vrolijke ondertoon. In religieuze tradities is
levensvreugde een belangrijke kwaliteit. In een
Bijbelverhaal moet Sara lachen bij het idee dat ze
op hoge leeftijd nog een kind zal krijgen. Als het
zover is noemt ze hem Izaäk, dat betekent “kind
van de lach”. Hindoes verbinden zich met
levensvreugde in een lachmeditatie. Het beeld van
een lachende Boeddha getuigt van zijn verlichting.
Het gaat er in deze lessen niet om dat alles met
een lach kan worden afgedaan. Verdriet of ziekte
kunnen diepe sporen nalaten, maar een begrijpende
glimlach of de lach van een CliniClown kunnen
enorm opbeuren. Een lach getuigt van een goede
geest. Ik wil met de kinderen de kracht van de
lach ontdekken.
De combinatie humor en geloof is niet altijd even
gelukkig. Dat maakt het onderwerp spannend. Daar
wil ik met de kinderen over nadenken. Wat maakt
het verschil tussen leuke en beledigende grappen?
Ook is er verschil tussen uitlachen en samen
lachen. Samen lachen om een goede grap kan ook
een krachtige verbinding scheppen. Maar als een
kind door de groep wordt uitgelachen, voelt het
zich gekleineerd en buitengesloten. Ik onderzoek
met de kinderen het verschil tussen lachen en
uitlachen.
In de lente worden vrolijke feesten gevierd.
Feesten die moeilijke omstandigheden helpen

relativeren en zo verbondenheid scheppen.
Belangrijke voorbeelden hiervan zijn het joodse
Poerimfeest, het hindoestaanse Holifeest en het
christelijke Carnaval. Ik laat de kinderen ermee
kennismaken en hoop ze iets mee te geven van de
feestvreugde.
Vriendelijke groeten, Anjo Spaan (docent GVO)
ABC-KATTENBROEK
Huiswerkbegeleidng voor kinderen uit
Kattenbroek:
Welzin en Skon kinderopvang (Partou B.V.)
verzorgen in het kader van ABC-Kattenbroek elke
woensdagmiddag vanaf 22 januari 2014
huiswerkbegeleiding van 14:00 – 16:00 uur op BSO,
De blauwe siamees, Dopheide 38. Dit wordt
gegeven door een zorgvuldig gekozen
huiswerkbegeleider. Er zijn geen kosten verbonden
aan de huiswerkbegeleiding en is voor alle kinderen
uit Kattenbroek. Hieronder stelt hij zich even
voor:
"Mijn naam is Dick Rozing. Ik ben oud-docent
aardrijkskunde aan enkele voortgezet
onderwijsscholen in Alkmaar. Ik ben in 1992 met
veel plezier gaan wonen aan de Hof der
Herinnering in Kattenbroek. Na 7,5 jaar werk bij
DHV, de reden van mijn verhuizing van NoordHolland naar Amersfoort, heb ik het middeleeuws
erf op landgoed Schothorst opgezet. Vanaf 2005
ben ik weer dagelijks met onderwijs bezig. Ik
ontwikkel lesmateriaal,
schrijf boeken over het
onderwijs en promoot het
doen van
buitenactiviteiten met
leerlingen. De laatste 3
jaar ben ik zzp’-er in
geografie en onderwijs en
volg de trends. Zo nu en dan geef ik bijles aan
leerlingen, omdat de ouders weten dat hun kind
enthousiast wordt, de lesstof begrijpt en een
zetje in de goede richting krijgt. Zelf heb ik er
veel plezier in, omdat ik het prachtig vind een
leerling te zien opbloeien.
Vooropgave en vragen kunt u contact opnemen
met:
Karim Bashandy
Welzin
Sociaalwerk Jongeren
06-43141099
Karim.bashandy@welzin.nl

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

Aanbod voor kinderen die getuige zijn geweest van
heftige ruzies thuis

AANBOD VAN WELZIN

Wijkgericht aanbod spanning en stress in het
gezin voor kinderen uit Amersfoort.
Piep zei de muis (i.s.m. Welzin) voor kinderen van
4-7 jaar:
Er starten vanaf donderdag 23 januari 2014 weer
2 groepen. De groepen vinden gedurende 15 weken
op donderdag plaats van 15.30-17.00 uur in de ABC
school het Spectrum in Schuilenburg en in de
APWC De Keerkring.
Billy Boem (i.s.m. Welzin) voor kinderen van 8-12
jaar
Er starten vanaf maandag 27 januari 2014 weer
twee groepen. De groepen vinden gedurende 10
weken plaats op maandagmiddag van 15.30-17.00
uur in de ABC school het Spectrum in Schuilenburg
en in de APWC De keerkring.

Ouder-kindgroep “Ruzie thuis voelt niet pluis” voor
kinderen van 1,5-7 jaar:
Er zal bij voldoende aanmeldingen vanaf woensdag
26 februari 2014 weer een groep starten. De
groep vindt daarna gedurende 8 weken plaats op
woensdagmiddag van 13.00-15.00 uur in de
Johanneskerk aan de Westsingel te Amersfoort.
Kindergroep “Knallende ruzie thuis” voor kinderen
van 7-12 jaar:
Er zal bij voldoende aanmeldingen op woensdag 26
februari 2014 weer een groep starten. De groep
vindt daarna gedurende 8 weken plaats op
woensdagmiddag van 15.30-17.00 uur in het
RIAGG- gebouw aan de Westsingel te Amersfoort.

Informatie en/of aanmeldingen bij Yteke
Braaksma Welzin 033-4692469
ofpiepzeidemuis@welzin.nl of Billyboem@welzin.nl
Aanbod voor kinderen van ouders met psychische
problemen en/of verslavingsproblemen
(KOPP/KVO)

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.

Doe-praatgroep voor kinderen van 8-12 jaar:
Er zullen bij voldoende aanmeldingen op woensdag
26 februari 2014 en op woensdag 7 mei
2014 weer groepen starten. De groepen vinden
daarna gedurende 8 weken plaats op
woensdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
RIAGG- gebouw aan de Westsingel te Amersfoort.

OM ALVAST REKENING MEE TE HOUDEN
Woensdag 5 februari zijn alle kinderen vrij. Het
team gaat dan ’s ochtends op bezoek bij de
collega’s van ODS De Achtbaan in Zielhorst. ’s
Middags hebben zij een
middagprogramma op OBS Atlantis.
Dit allemaal in het kader van de
Meerkringstudiedag. Meerkring is de
stichting voor Openbaar Primair
Onderwijs in Amersfoort.

Informatie en/of aanmeldingen direct bij
Catelijne Mostert van de afdeling preventie (0334603500)

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

