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AVOND4DAAGSE
Vorige week heeft onze school met ruim 70
kinderen meegelopen met de Avond4Daagse. Dank
aan de ouders die zich dagelijks sportief hebben
opgesteld en één dag of meerdere dagen
meegelopen hebben. Het was een gezellig en
sportief geheel. Wij mogen trots zijn op hoe wij
gelopen hebben. Of de zon nu scheen of, zoals
woensdag, de regen met bakken tegelijk uit de
lucht kwam!

PROJECT
Van 17 tot 26 juni staat De Meander in het teken
van het project MIJN LIJF.
De kinderen zullen meer leren over hun lichaam en
zich tijdens de activiteiten van het projectfeest
laten verrassen door verschillende proeven en
lichamelijke tests.
Tijdens het project zullen er lessen worden
gegeven over onder andere zintuigen, goede
voeding en ontwikkeling. We verheugen ons ook op
een maatjesactiviteit waarbij de kinderen samen
met hun maatje aan de
slag gaan. Lijkt het u
leuk om mee te helpen
bij het projectfeest op
donderdag 26 juni
(ochtend), dan kunt u
zich nog aanmelden bij
mirjam.mintjes@obs-

SCHOOLREISJE GROEP 3-4
Volgende week maandag gaat groep 3 samen met
groep 4 op schoolreisje. De reis brengt hen naar
De Spelerij in Dieren. Dat wordt een dag van
lekker spelen! Veel plezier allemaal!!

VAN DE LEERLINGENWIJKRAAD
De verkeersactie: op donderdag 6 februari hielden
we een verkeersactie samen met de politie en de
wijkagent. We hielden bestuurders aan die te hard
reden, maar ook bestuurders die
goed reden. Die goed reden kregen
een sleutelhanger. Wij proberen
nog een keer zo'n actie te houden!
De disco: 1x per maand
organiseren wij op vrijdagavond voor de groepen 7
en 8 een disco in de Neng. De entree is 1 euro. Hou
in de gaten wanneer de flyer wordt uitgedeeld in
de klas.
Het multifunctionele sportveld: de rechter heeft
beslist dat dit sportveld vlakbij het winkelcentrum
Emiclaer er mag komen. Na de zomervakantie van
dit jaar moet dit sportveld ingericht zijn.
Sportactiviteiten: iedere vrijdag na school van
15.30 uur tot 17.30 uur kun je in de sportzaal aan
de Dopheide komen sporten. Dit kost je slechts 1
euro entree!
Speeltuin Okee: uit een enquête is gebleken dat
kinderen de speeltuin heel belangrijk vinden, zeker
de kabelbaan. Daarom proberen we de kabelbaan
terug te krijgen. Maar ook komen er misschien
nieuwe toestellen. We praten erover met mensen
van de gemeente Amersfoort.
Met vriendelijke groet,
de leerlingenwijkraad Kattenbroek

ANDERE SCHOOLTIJDEN
Verschillende schoolbesturen in Amersfoort zijn
in gesprek over het invoeren van andere
schooltijden. Ze hebben met elkaar afgesproken
deze stap te zetten vanwege maatschappelijke
ontwikkelingen waarbij gelijke schooltijden een
wens is. Het invoeren van gelijke schooltijden
levert meer rust en duidelijkheid voor alle
betrokkenen, o.a. de kinderen.
Kinderopvangorganisaties zullen minder last
hebben van piekdagen en meer gespreide verdeling
hebben.

Wat houdt andere schooltijden in?
Met 'Andere tijden' wordt 5-gelijke dagen
bedoeld, op alle schooldagen gaan alle kinderen
even lang naar school. Er zijn dan geen lange of
korte dagen meer.

zijn gegaan. De onderbouw (groep 1 t/m 4) gaat nu
880 uur per jaar naar school, de bovenbouw (groep
5 t/m 8) 1000 uur. In één keer over op het 5gelijke dagen model betekent dat de kinderen in
de bovenbouw in totaal te weinig uren naar school
gaan. Er zal daarom een overgangsfase komen,
waarbij het oude model in een aantal jaren uit de
school verdwijnt. Uitgangspunt hierbij is om het
oude en nieuwe model zo goed mogelijk op elkaar
aan te laten sluiten, zodat er zo min mogelijk
wachttijden zullen zijn voor ouders met kinderen
in beide modellen. Meer uitleg over de
overgangsfase zal gegeven worden tijdens de
informatieavond.

Meer informatie?

Betekent dit de overstap naar een continurooster?
Dit hoeft niet. Het continurooster is een
mogelijkheid, maar er zijn ook andere schooltijden
mogelijk. Bijvoorbeeld een lunchpauze waarbij
kinderen de mogelijkheid hebben om naar huis te
gaan. Hierover is nog geen besluit genomen.

Gaan we definitief over naar 5-gelijke dagen?
Hierover is nog geen besluit genomen. Stichting
Meerkring heeft besloten over te gaan, maar laat
het definitieve besluit bij de scholen zelf. Binnen
onze school wordt er volop over gepraat, door het
team, de MR en de klankbordgroep. Hierbij wordt
naar de verschillende mogelijkheden gekeken die
er zijn en die het beste bij onze school passen.

Tijdens de informatieavond zullen we meer
informatie geven en antwoord op uw vragen. Mocht
u in de tussentijd vragen hebben, loop vooral
binnen en spreek ons aan.
Ook is er een speciale website over 'Andere
tijden': www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl

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,
Joop Stas

Wat zijn de volgende stappen?
Na de zomervakantie zal er een informatieavond
zijn voor ouders. Vervolgens zal er een
ouderraadpleging plaatsvinden om te informeren
wat de (toekomstige) ouders van De Meander van
het plan vinden. De uitslag van deze
ouderraadpleging is belangrijke input voor team,
directie en MR. Het definitieve besluit wordt
genomen door de oudergeleding van de MR.

Stel dat onze school overgaat op 5-gelijke dagen,
hoe ziet dit er dan uit?
Als de MR besluit dat onze school overgaat op 5gelijke dagen, dan is het streven om dit in te laten
gaan op 1 augustus 2015 (schooljaar 2015-2016).
Het zal echter niet gelijk in gaan voor alle
leerjaren. De wet schrijft voor dat kinderen op de
basisschool in totaal 7520 uur naar school moeten
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