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ANDERE SCHOOLTIJDEN
Wij krijgen van ouders regelmatig de vraag of De
Meander ook overstapt naar het vijf-gelijke dagen
model. Nu is het zo dat het bestuur van Meerkring
voornemens is om voor alle openbare scholen het
bovenstaande model in te voeren. De GMR heeft
inmiddels toestemming gegeven om dit proces in
gang te zetten. Onze school is zich dus ook aan
het oriënteren op andere schooltijden. U kunt zich
voorstellen dat dit een hele operatie is die veel
overleg en tijd vraagt.
Dit schooljaar en schooljaar 2014/2015 blijven de
schooltijden hetzelfde. Een mogelijke aanpassing
zal plaatsvinden in schooljaar 2015/2016.
Graag willen wij ouders meenemen in dit proces
omdat de uitkomst gevolgen heeft voor werk en
kinderopvang. Er is een werkgroep ingesteld waar
leerkrachten en de MR onderzoek doen naar
kansen en belemmeringen die de verschillende
lestijd-modellen met zich meebrengen. De
werkgroep zal in overleg met de directie tot een
advies komen waarna wij dit, middels
(nieuws)brieven en informatieavonden, aan u zullen
communiceren. Een ouderraadpleging maakt ook
deel uit van het gehele proces.
Naast de MR-vertegenwoordiging willen wij ook
een klankbordgroep in het leven roepen om ook van
andere ouders te vernemen hoe zij tegen het
gehele proces aankijken. In de klankbordgroep is
plaats voor 1 ouder uit elke groep, een ouder van
een leerling die VIP-kind is en een OR-lid. U kunt
uw belangstelling kenbaar maken door voor 1 april
een mailtje te sturen naar: joop.stas@obsdemeander.nl .
UITBREIDING FORMATIE T.B.V.
KLEUTERBOUW
Vanaf maandag 7 april zal de formatie voor de
kleuterbouw 3 dagen per week uitgebreid gaan
worden. Op maandag, dinsdag en donderdag zal
Monique Kips gaan werken met groepen kinderen
die voor een dag in de week bij haar zullen zijn.
Gisteren hebben de betrokken ouders hierover
een mail ontvangen. Wij zijn blij dat Stichting
Meerkring met ons heeft meegedacht met

oplossingen voor groot wordende kleutergroepen.
ABC-KATTENBROEK
Een aantal betrokken ouders heeft een groep
opgericht,
Wij Kattenbroek!
Doel hiervan is om ouders van kinderen in de wijk
Kattenroek de gelegenheid te geven
antwoord te vinden op vragen die gaan over onze
kinderen. En dan voornamelijk kinderen in de
leeftijdscategorie 9 tot en met 13 jaar.
Bijvoorbeeld vragen over de ontwikkeling die zij
doormaken, zowel lichamelijk, sociaal als
geestelijk. Of hoe je op goede wijze in contact kan
blijven met je kind in deze ontwikkelingsfase.
Bovenstaande vragen én uw vragen zullen wij
behandelen op 2 april aanstaande. Letitia Irion en
Peter Witvliet van Orthopedagogen en
Psychologen praktijk Addia (www.addiapsychologenpraktijk.nl) zullen samen met u
proberen op alle vragen antwoord te geven.
Bent u er ook bij op 2 april?
Adres: Dopheide 34 in Kattenbroek (Gabrie
Mehen)!
Aanmelden: wijkattenbroek@gmail.com.
Tot 2 april!
VLOEREN
Het is ons helaas niet gelukt om de vloeren van een
beschermende laag te laten voorzien in de
meivakantie. Dit gaat nu eerder gebeuren en wel
maandag aanstaande na schooltijd en in de avond.
Wij vragen u vriendelijk om uw kind(eren) vanaf
aanstaande dinsdag en de dagen daarop volgend
pantoffels/sloffen of dikke sokken mee te geven.
Dit is om de aangebrachte laag goed te laten
uitharden. Dit kan het beste door de eerste dagen
niet met harde zolen op de
vloeren te lopen.
Buiten zullen we een aantal
banken neerzetten, zodat de
schoenen daar al kunnen worden
omgewisseld.
Wij hopen op uw begrip.

APP VERKEERSEXAMEN
Het aantal basisschoolleerlingen dat zakt voor het
praktisch Verkeersexamen is de afgelopen jaren
toegenomen. De belangrijkste oorzaak is dat
kinderen te weinig oefenen in de praktijk. Om
kinderen en hun ouders te stimuleren meer te
oefenen heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN)
een app geïntroduceerd. Met de app is oefenen
voor het praktisch Verkeersexamen een stuk
aantrekkelijker en
facilteert VVN een
dialoog tussen ouder en
kind.
Bij het oefenen is een
bijzondere rol
weggelegd voor de
ouders. Het doel is dat zij de straat op gaan met
hun kinderen. Hoe meer de kinderen aan het
verkeer deelnemen, hoe meer ervaring en inzicht
zij opdoen. Een kind uit groep 7 of 8 kijkt met
hele andere ogen naar de weg dan een volwassene.
De app geeft verschillende tips voor ouders
waarop ze moeten letten tijdens het oefenen.
De app is te downloaden via vvn.nl/vvnverkeersexamen en via de appstores van Apple
(iOs/iPad/iPhone/iPod) en Google (Android).
NEDERLANDS KNIKKERKAMPIOENSCHAP
In de maanden april, mei en juni wordt alweer de
twaalfde editie van het Nederlands
Kampioenschap Knikkeren
georganiseerd. Daarin gaan
wij op zoek naar Nederlands
beste knikkeraar! Alle
leerlingen in Nederland uit
groep 3 tot en met 8 mogen
deelnemen en strijden
tijdens dit kampioenschap om
de titel Nederlands Kampioen Knikkeren 2014!
Op 2 april a.s. wordt in samenwerking met de
gemeente Amersfoort het lokale
knikkerkampioenschap van de gemeente
Amersfoort georganiseerd. Dit is een officiële
voorronde van het NK Knikkeren en vindt plaats
vanaf 13.00 uur in het Juliana van Stolberg
Park. Ook alle kinderen van De Meander zijn
hiervoor uitgenodigd en mogen gratis mee
knikkeren! Daarbij is het een unieke kans om je te
plaatsen voor de finale van het officiële NK
Knikkeren: de 16 beste knikkeraars van

Amersfoort kwalificeren zich namelijk direct voor
de finale op 21 juni 2014 in het DierenPark
Amersfoort! Ben jij er ook bij woensdag 2 april?
Schrijf je dan snel in op de website:
www.nkknikkeren.nl! Tot dan!

Let op: deelname vindt plaats op persoonlijke titel
en inschrijving. Dit toernooi gaat geheel buiten
school om.
Groetjes, de organisatie van het NK Knikkeren
GVO/LeGO
De lessen levensbeschouwing en
godsdienst gaan de aankomende
weken over het onderwerp
“hart”. Het is een rijk
onderwerp, want het hart is
letterlijk dan wel een bloedpomp,
maar het is ook het symbool voor liefde, passie en
alles wat de mens beweegt. In je hart komen je
gevoelens tot uiting. Je hart gaat tekeer als je
echt bang of zenuwachtig bent, of als je schrikt.
Er is geen lichaamsdeel dat zo direct verbonden is
met je gevoelens. Alleen daarom al is het een
bijzonder deel van jezelf. Niet alleen gevoelens,
maar ook persoonlijke eigenschappen worden vaak
verbonden met het hart. In sprookjes kom je
mensen tegen met een goed of een slecht hart.
Ook moed en mededogen zijn eigenschappen
waarvan vaak verteld wordt dat die door het hart
worden ingegeven. En natuurlijk staat het hart ook
symbool voor de liefde en voor verliefdheid. Van
alle symbolen wordt het ❤ misschien wel het
meest gebruikt, in emoticons, op kleren en in
reclame.
Het hart is niet alleen een plek voor gevoelens of
symbool voor eigenschappen. Het hart is ook de
kern van je persoon, van dat wat je het meest
raakt en drijft. Denk maar aan uitdrukkingen als
”iets met je heel je hart doen”, of “ik heb mijn
hart verpand aan….”. Je hart klopt waar je passie
ligt.
Ook in levensbeschouwelijke tradities zijn er
beelden en verhalen waarin het hart de kern van je
bestaan is. Die ga ik verkennen met de kinderen.
Zo heb je in oosterse tradities de overtuiging dat
in je lichaam energiebanen lopen, die chakra’s
worden genoemd. Een van die chakra’s is het hartchakra, dat lichaam en geest verbindt. We kijken
met de kinderen naar afbeeldingen van Jezus,
waarop hij is afgebeeld met een brandend hart, om
zijn bewogenheid met en liefde voor de wereld
weer te geven. Die liefde van Jezus voor de
mensen is ook mijn uitgangspunt voor de lessen
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met Pasen. Met het onderwerp hart nodig ik de
kinderen uit om hun beeld van mens zijn te
verrijken. We hebben genoeg te bespreken
aankomende lessen.

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.

Vriendelijke groeten,
Anjo Spaan (docent LeGo)

Vriendelijke groeten,
Joop Stas
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