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ERRATUM GROEPSINDELING
Helaas hebben we in de berichtgeving over de
groepsindeling iets vergeten te vermelden.
Doordat we minder groepen hebben, zal Mirjam
Mintjes komend schooljaar niet meer op onze
school werken. Zij heeft op een andere school van
Meerkring een plek gekregen. We vinden het erg
jammer dat we van haar afscheid moeten nemen en
willen Mirjam enorm bedanken voor haar inzet op
De Meander!
Aan het einde van dit schooljaar zullen we van alle
vertrekkende leerkrachten op een passende wijze
afscheid nemen.
BEZOEK I.V.M. PBIS
Woensdag 25 juni krijgen wij op school bezoek van
collega’s van een andere school die ook werken met
PBIS. Deze afkorting staat, zoals u wellicht weet,
voor Positive Behaviour Intervention and Support.
(Meer info leest u geregeld in de nieuwsbrieven en
staat ook op de website.) De collega’s komen bij
ons kijken hoe ver wij zijn. Wat doen wij, hoe zijn
kinderen en ouders betrokken en wie weet er het
een en ander van. Wellicht vragen de collega’s u
rond het middaguur ook iets wanneer u op het plein
staat. Wij hopen dat u dan meewerkt en een paar
korte vragen beantwoordt. De uitslag van deze
audit helpt ons straks weer verder.

PROJECT ONS LICHAAM
Deze week ronden we het
schoolproject over ‘ons
lichaam’ af. Donderdag zijn
ter afsluiting verschillende
activiteiten in de
klassen.
Afgelopen vrijdag
hadden we een
maatjesactiviteit,
waarin de kinderen
hebben verkend waar
allerlei organen in de
buik horen.

OPEN OCHTEND
Dinsdag 1 juli tussen 9 en 11 hebben wij weer een
open ochtend voor nieuwe ouders. Kent u nog
ouders die twijfelen over de schoolkeuze voor hun
kind? Nodigt u ze dan van harte uit!
STUDIEDAGEN 2014-2015
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld stond
moest met de MR nog gesproken worden over de
studiedagen van het volgend jaar. Deze vallen op
de volgende dagen:
Maandag 15-09-2014 ONDERBOUW vrij
Maandag 29-09-2014 ONDERBOUW vrij
Maandag 27-10-2014 HELE school vrij
Maandag 09-03-2015 HELE school vrij
Andere studiemomenten voor het team vinden
plaats op woensdagmiddagen en een zaterdag.
OP TIJD
Om de schooldag zo effectief mogelijk te kunnen
gebruiken, vragen wij u erop te letten dat uw kind
op tijd op school is. Wij vragen u ook erop te
letten dat uw kind niet te vroeg op school is; vanaf
10 minuten voor aanvang (dus ook in de
middagpauze) is er toezicht op het plein en is uw
kind van harte welkom. Komt uw kind eerder naar
school, dan kunnen wij geen toezicht verzorgen. In
de middagpauze mogen kinderen die niet hebben
overgebleven pas vanaf 12.50 uur op het
schoolplein komen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
ZOMERDIP
Het is belangrijk dat kinderen goed kunnen lezen,
maar ook dat ze ontdekken dat ze heel veel kunnen
leren door te lezen. In de zomervakantie gaat het
leesniveau helaas soms achteruit. We noemen dit
de ‘zomerdip’: het verschijnsel dat kinderen na de
vakantie op een lager niveau lezen dan voor de
vakantie. Als kinderen blijven lezen in de vakantie
en ook iets doen met dat wat ze hebben gelezen,
zorgt u er voor dat uw kind nieuwe dingen leert.
Ook in de vakantie is het belangrijk dat u doorgaat
met het voorlezen aan uw kind. Leerlingen in de
midden- en bovenbouw kunnen ook nog worden

voorgelezen! Natuurlijk is het ook heel belangrijk
dat uw kind in de vakantie zelf ook blijft lezen. Er
is heel veel te lezen, ook in de vakantie. Denk aan
vakantieboeken, reclamefolders, een nieuw boek
uit de bibliotheek, een eigen boek, een
informatieboek over stenen omdat je een mooie
steen hebt gevonden, et cetera.
Advies:
Blijf elke dag met uw kind lezen. Dit kan op
verschillende manieren. Zo’n twaalf minuten per
dag kunt u uw kind:
• stil laten lezen
• samen met u laten lezen
• hardop laten lezen
• begeleid laten lezen
Na het lezen is het leuk en
goed om even over de inhoud
te praten, te schrijven of te tekenen. Gewoon iets
doen met wat je hebt gelezen. U kunt uw kind
laten vertellen wat hij/zij het leukste,
spannendste, moeilijkste, interessantste, saaiste
deel van de tekst vond en waarom. Vertel ook eens
wat u er zelf van vond.

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

VAN SKA
Zomervakantie 2014 op de bso: Joris en de
Oepsdraak
Joris vindt een groot ei. Hij besluit
het uit te broeden en tot zijn grote
verrassing komt er een draakje uit!
Het draakje is lief, maar ook heel
onhandig…. Oeps! Met dit
zomervakantiethema beleven we 6 weken lang
Amersfoortse avonturen op de bso’s van de SKA.
Voor elke leeftijdsgroep zijn er iedere dag leuke
activiteiten. Kijk op www.ska.nl/oepsdraak.
Geen klant en toch naar de bso? Dat kan!
Ook als u geen klant bent van de SKA, kunt u uw
kind opgeven voor een dagje (of meerdere) bso,
Wij leggen u graag uit hoe eenvoudig dat werkt.
Bel 033 - 470 13 03 of mail naar info@ska.nl.
Meer informatie: www.ska.nl.

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

