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FORMATIE
Toch op de valreep nog een wijziging in de
personeelsbezetting voor komend schooljaar.
Sabine Hessels, adjunct-directeur en leerkracht,
heeft een aanstelling als schoolleider in
Veenendaal aangenomen. Dit betekent dat er voor
een aantal groepen een wijziging van leerkrachten
zal zijn. Groep 5 zal naast juf Ilonka, op
donderdag en vrijdag juf Alita krijgen. Groep 4
zou eerst juf Alita krijgen, maar we hebben nu een
fulltimer; Marc de Bruijne voor deze groep
aangesteld. Wanneer juf Irene komt reintegreren, zal meester Marc minder gaan werken.
De intentie is dat juf Sandra Wernsen zal les gaan
geven aan groep 4 wanneer zij met haar reintegratie start.
Op deze manier hebben we voor beide groepen
gezorgd voor zoveel mogelijk rust en continuïteit.
We wensen juf Sabine veel succes met haar
nieuwe baan. De Meander zal voortaan zonder
adjunct gaan werken.
BEZOEK PBIS
Woensdag 25 juni hebben wij bezoek gekregen van
collega's van een school uit Koog aan de Zaan. Zij
werken ook met PBIS en hebben directie,
kinderen, leerkrachten en ouders vragen gesteld
over PBIS. Een erg leerzame bijeenkomst.
Feedback was mooi om
te horen. Zij hebben
ervaren dat de kinderen
veel weten van de
gedragsverwachtingen,
het belonen en de
waarden die daarbij horen. Het viel hen op dat het
team het geheel ook uitdraagt in de klassen en het
handelen naar anderen toe. Het zijn dus niet alleen
regels en beloningen, maar het is ook terug te zien
in gedrag. Ouders die geïnterviewd zijn, zijn
meestal op de hoogte van PBIS door informatie in
de nieuwsbrief. Advies is om ouders meer te
betrekken binnen PBIS. Wellicht een ouder in de
stuurgroep van de school. In ieder geval is het
goed om tijdens een ouderavond met ouders te

praten over de waarden die wij als school hebben
en de verwachtingen die er zijn.
Deze avond gaan wij nog opnemen plannen tijdens
het volgend jaar. Het wordt een mooi moment om
samen op te trekken in dat wat PBIS is en
betekent.
OPBRENGST SPONSORLOOP
Maandagmiddag heeft de uitreiking
plaatsgevonden van de opbrengst van de
sponsorloop. De opbrengst van deze loop, gelopen
op de dag van de Koningsspelen, komt ten goede
aan SOS Kinderdorpen. Onze kinderen hebben een
prachtig bedrag bij elkaar gelopen. De
vertegenwoordigers van SOS Kinderdorpen konden
een cheque in ontvangst nemen ter waarde van
€ 4768,31. Een geweldig bedrag, waarvan € 246,50
is opgehaald door Lowie uit groep 8B. Wie
verbetert hem volgend jaar?

RAMADAN
Zondag 29 juni is voor de moslims hun
vastenmaand, de Ramadan, begonnen. Deze duurt
tot 28 of 29 juli. Dan wordt het Suikerfeest
gevierd. Wij wensen iedereen die meedoet met de
Ramadan veel succes en voor straks een heel mooi
feest.
TUINKLUSOCHTEND
Zaterdag 5 juli is een aantal ouders weer heel
actief geweest in de schooltuin. De beukenhaag die
om het plein staat ziet er weer heel strak uit en
kan er weer even tegen.
Ook de tuin is weer netjes voor de zomer.
Iedereen die weer heeft geholpen reuze bedankt!

DOORSCHUIFDAG
Op de doorschuifdag morgen krijgen de kinderen
een papieren ‘koffertje’ mee. Hierop kunnen zij
hun belevenissen van de vakantie plakken,
schrijven tekenen. Er kunnen ook foto’s op geplakt
worden of souvenirs als een treinkaartje e.d. Na
de vakantie nemen ze hun
koffertje weer mee naar
school en kunnen hiermee
hun vakantieverhalen
beeldend vertellen aan
hun groepsgenoten. Een
handig geheugensteuntje!
VAKANTIEBEURS TOPTIJD
Vanmiddag war er een uur lang een vakantiebeurs
in de speelzaal. De leerlingen van TOPTIJD
hebben het project prachtig afgesloten. De
kinderen hadden een eigen eiland, land of stad
gekozen en daar allerlei informatie gezocht en een
mooie presentatie neergezet. De groepen 5 t/m 8
zijn langs geweest en hebben veel geleerd over de
diverse gebieden. Ouders waren ook welkom.
Daarnaast liep er ook een toerist rond die de
kinderen heeft uitgehoord over hun kennis. Wat
een kwaliteiten! Wij zijn trots dat wat onze
kinderen presteren!!!

ABC-KATTENBROEK ‘WIJ KATTENBROEK’
Weet u wat er speelt in Kattenbroek?
We zijn van start gegaan met een groep betrokken
ouders met kinderen in de leeftijd van het
basisonderwijs (bovenbouw) en voortgezet
onderwijs uit Kattenbroek. In deze groep
bespreken wij waar wij als ouder tegen aan lopen in
het opvoeden/opgroeien in Kattenbroek.
U zult het vast herkennen: Stress in de ochtend,
verveling, veiligheid, altijd druk en voor de
duizendste keer…..
Wij zijn nog op zoek naar u als betrokken ouder,
wilt u meedenken en meedoen?
Het kost 2 uur per maand aan de bijeenkomsten en
voortvloeiende acties. Als ouders kunnen wij van
elkaar leren. Hoe leuk om elkaar te ondersteunen!
En heerlijk om te weten dat u niet de enige bent
met vragen. We hopen u te zien!
U kunt zich aanmelden voor ‘Wij Kattenbroek’ ?
bij: karim.bashandy@welzin.nl
VOLGEND JAAR DEUR OPEN
VANAF………
Vanaf volgend schooljaar mogen
alle kinderen om 08.20 uur en
12.50 uur naar binnen. De
leerkrachten zullen dan bij hun groep staan om de
kinderen te verwelkomen. Wanneer er iemand
ambulant is (lees: geen groep heeft) zal hij of zij
op het plein staan. Mocht u de leerkracht iets
willen doorgeven, dan kunt u gerust even naar
binnen lopen.
Om 8.30 uur en 13.00 uur zal de bel gaan als teken
van het starten van de lessen.
Met deze verandering willen wij zorgen voor een
nog rustiger inloop en een flitsende start van de
dag. Zo wordt de effectieve leertijd nog groter.
VERLOF VOOR LEERLINGEN
Wij ontvangen geregeld een verlofaanvraag voor
leerlingen. Het is niet zo dat dit zomaar verleend
kan worden. Hieronder vindt u uitleg over de weten regelgeving omtrent het verlenen van verlof.
Vanaf komend schooljaar zal deze regelgeving
strikter worden nageleefd:
Vrij voor vakantie onder schooltijd
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie
onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als
voldaan wordt aan alle drie de volgende
voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek
extra vakantie toestaan:
Als ten minste een van de ouders een
beroep heeft met seizoensgebonden
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werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische
sector of de horeca.
Als het gezin in geen van de
schoolvakanties in één schooljaar met vakantie
kan.
Als de extra vakantie niet in de eerste
twee weken van het schooljaar valt.
Vrij door ziekte
Een ziek kind kan niet naar school. Is uw kind ziek,
waarschuw dan de school. De wetgever gaat uit van
de goede trouw van de ziekmelding. Bestaat het
vermoeden dat de ziekmelding niet klopt, dan kan
de school de leerplichtambtenaar onderzoek laten
uitvoeren. Deze informeert bij de ouders en/of de
schoolarts naar de achtergrond van de ziekte.
Vrij door overmacht
Er zijn andere gewichtige omstandigheden
denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet
(kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het
gaat hierbij om eenmalige gezins- en
familiesituaties die buiten de wil en de invloed van
de ouders en/of de jongere liggen. Als het gaat om
een vrijstelling van ten hoogste tien dagen in een
schooljaar (in een keer of bij elkaar opgeteld), dan
is de directeur van de school bevoegd om een
besluit te nemen over een dergelijk verzoek van de
ouders.
Gaat het om meer dan tien dagen in een schooljaar
(in een keer of bij elkaar opgeteld), dan is de
leerplichtambtenaar bevoegd tot een besluit. De
leerplichtambtenaar neemt pas een besluit als hij
de directeur heeft gehoord.
Bij een beslissing moeten de directeur van de
school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen
onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk
belang van de jongere en zijn gezin. Extra verlof
wordt gegeven als hiermee een onredelijke situatie
wordt voorkomen!
Vuistregels
Veel directeuren van scholen en
leerplichtambtenaren hanteren de vuistregels die
hieronder staan, om bij gewichtige
omstandigheden wel of geen extra verlof te
verlenen. Ouders kunnen aan de directeur en/of
aan de leerplichtambtenaar vragen deze
vuistregels te gebruiken, maar omdat het geen
wettelijke regels zijn, zijn zij niet verplicht deze
regels toe te passen. Het kunnen dus meer, maar
ook minder verlofdagen zijn.
Extra vrij mogelijk

• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met
de derde graad van het kind: maximaal twee dagen.
• Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar van
ouders en/of grootouders: één dag.
• 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of
grootouders: één dag.
• Ernstige ziekte van ouders, bloed- of
aanverwanten tot en met de derde graad van het
kind: duur in overleg met directeur.
• Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en
met de vierde graad van het kind: duur in overleg
met de directeur.
• Verhuizing van gezin: één dag.
Geen extra vrij mogelijk
• Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of
voetbalkamp (zie ook bijzondere talenten).
• Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties
(ook in geval van speciale aanbiedingen in het
laagseizoen). Een uitzondering op deze regel staat
bij 'Vakantie onder schooltijd'.
• Voor vakantie eerder vertrekken of later
arriveren vanwege (verkeers)drukte.
• Familiebezoek in het buitenland.
• Het argument ‘mijn kind is nog jong’.
• Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er
toch (bijna) geen les meer gegeven’.
VAN DE OUDERRAAD
De ouderraad is een enthousiaste club ouders die
zich o.a. bezig houdt met organisatie van de
feestelijke activiteiten op school. Het zomerfeest
is hier een voorbeeld van, maar bijvoorbeeld ook
de organisatie van de avondvierdaagse of het
sinterklaasfeest ligt in handen van de OR. De inzet
van ouders wordt door de school erg gewaardeerd!
Als ouderraad-lid ben je nauw betrokken bij de
school en je kunt het team ondersteunen bij de
feestelijke activiteiten die zij voor onze kinderen
regelen. De activiteiten worden evenredig over de
verschillende leden verdeeld, dus veel
tijdsinvestering hoeft het niet te kosten.
Komend jaar missen wij nog een secretaris. Een
secretaris notuleert alle vergaderingen en
bewaakt de actielijst die uit de vergadering
voortkomt.
Meld u zich aan voor de ouderraad? Op het
zomerfeest kunt u vragen stellen aan de leden*
van de OR en u kunt zich gelijk opgeven!
Om nu alvast in de agenda te zetten; donderdag 18
september om 20.00 uur is de jaarvergadering.
Hier bent u ook van harte welkom.

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

Vriendelijke groeten,
De ouderraad
*Samenstelling van de OR 2014/2015: Rinke van ’t
Holt, Michel Moerenhout, Jamal Malik, Jolanda
Bower, Ria Verhoeve, Anja van den Boom en
Lisette van der Eerden.
Aftredende leden; Inge Bal, Muriel van der
Heijden en Tim Landsmeer.
LEZEN IN DE VAKANTIE!
Het is bijna vakantie en uw kind gaat heerlijk
spelen, zwemmen en genieten van vrije tijd om
eens andere dingen te doen dat hij/zij op school
doet. Aangezien er in de zomervakantie niet
vanzelfsprekend dagelijks wordt gelezen, loopt de
technische leesvaardigheid terug. Uit onderzoek
weten we dat kinderen die gedurende de
zomervakantie bijna niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus
kunnen terugvallen in hun leesontwikkeling. Het is
dus van groot belang voor alle kinderen, maar
vooral kinderen die moeite hebben met lezen, in de
zomervakantie geregeld te lezen, zodat ze hun
leesvaardigheid onderhouden. De bibliotheek biedt
uitkomst!

Een andere tip;
Met de apps van Zwijsen leren kinderen tijdens de
vakantie spelenderwijs door.
• Voor kleuters die met letters bezig zijn:

Rompompom ik leer letters
•

Voor de beginnende lezertjes: maan roos

vis letterlegger
•

Voor kinderen die nog extra moeten
oefenen met de tafels: Zwijsen

Tafeltrainer
Verder informatie op de site van Veilig leren
lezen: www.veiliglerenlezen.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

De bibliotheek heeft een app ontwikkeld waarbij
kinderen (en hun ouders) e-books van de
Bibliotheek op een smartphone of tablet kunnen
lezen. De nieuwe versie van de Vakantie-Bieb is
vanaf 1 juli t/m 31 augustus 2014 te downloaden in
de App Store en Google Play Store.
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