Nieuwsbrief
01 september 2014
WIJ ZIJN BEGONNEN!!!!
Vandaag is het nieuwe schooljaar weer van
start gegaan. Vol goede moed zijn wij met
een geweldige opening van start gegaan. Het
schooljaar is weer van start gegaan. De
kinderen hebben allemaal hun koffer
meegenomen waarop zij allerlei zaken
hebben geplakt als herinnering aan deze
prachtige, lange vakantie. Ook de
leerkrachten hebben hun herinneringen in
een koffer meegenomen. Met op de
achtergrond 'Kinderen voor Kinderen - Op
een onbewoond eiland', vertelden de
leerkrachten wat er in hun koffer zat. Van
boek tot water, van koek tot regenjas. Juf
Chris had in haar koffer een optreden
zitten. Wij hebben ervan genoten. Allemaal
een heel fijn schooljaar gewenst!`

NIEUW OP SCHOOL
Dit jaar hebben wij een administratieve
kracht op school. Haar naam is Scherry Snel.
In onderstaand stukje stelt zij zichzelf
voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Scherry Snel
en ik ben 37 jaar. Ik ben
moeder van 3 zoons Nick
van 16, Marcello van 12 en
Armando van 10 jaar. Mijn

hobby’s zijn lezen en hardlopen. Verder ben
ik geboren en getogen in Amersfoort waar ik
nog steeds met veel plezier woon.
Ik werk per 1 september op maandagochtend
en de donderdag op De Meander als
administratief medewerkster. Verder werk
ik de andere dagen op obs De Magneet in de
wijk Soesterkwartier, ook dit is een school
van Stichting Meerkring.
Hier werk ik inmiddels al ruim 2 jaar. Ik vind
het heerlijk om te werken met kinderen om
mij heen, dus ik ga elke dag met plezier naar
mijn werk.
VOORSCHOOLSE OPVANG SKA
Vanaf dit jaar biedt de SKA (bij voldoende
belangstelling) voorschoolse opvang aan in
hun lokaal waar ook De Draakjes
(Voorschool) en de Torenkamer (BSO)
gevestigd zijn. U kunt uw kind vanaf half 8
brengen. De medewerkers van de SKA
zorgen ervoor dat de kinderen
op tijd in hun leslokaal zijn. Ook
kinderen die niet bij de SKA op
de BSO zitten, zijn welkom.
Natuurlijk zijn er kosten aan de opvang
verbonden. Berekening voor 1 vaste dag in de
week ziet er als volgt uit:
- Bruto-uurtarief voorschoolse opvang 7.308.30 uur € 7,47
- opvang tijdens de 40,2 schoolweken op
vaste dagen (hoeft niet gelijk te zijn aan de
dagen dat u BSO afneemt bij de SKA)
- € 7,47 x 40,2 = € 300,24 per jaar
- € 300,24 : 12 = € 25,02 per maandag

(berekening SKA)
Voorschoolse opvang valt onder de Wet
Kinderopvang.
Heeft u interesse in voorschoolse opvang,
dan kunt u dit doorgeven via 033-4701303
(Centraal bureau SKA) of via info@ska.nl
INFORMATIEAVONDEN NIEUWE STIJL
In de jaarkalender staan de
informatieavonden weer gepland. De
vormgeving van de informatieavonden zal

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

anders zijn dan u van ons gewend bent. Wij
stellen op deze avonden u in de gelegenheid
om met elkaar en de leerkracht in een
ontspannen sfeer kennis te maken. U treft
ook leermaterialen aan waar de kinderen
mee gaan werken. Deze zijn voor u vrij om in
te zien. Tegen het eind van de avond wordt u
in de gelegenheid gesteld om vragen te
stellen. U ontvangt dan ook nog informatie
via de mail of op papier. Op deze wijze willen
wij ervoor zorgen dat wij meer met elkaar in
gesprek zijn, dan dat u alleen maar hoeft te
luisteren naar de leerkracht.
INFORMATIEBOEKJE
Het informatieboekje van dit schooljaar
treft u als aparte bijlage in de mail aan. Op
deze manier kunt u hem thuis gemakkelijk op
de computer opslaan, of uitdraaien.
Wij hebben het informatieboekje en de
jaarkalender met grote zorgvuldigheid
samengesteld. Mocht het zo zijn dat er per
abuis een verkeerde datum is genoteerd,
geeft u dat dan a.u.b. even door. Wij zullen u
dan via de nieuwsbrief op de hoogte brengen
van de juiste datum.
OUD PAPIER
Deze week starten wij
weer met de oudpapier container. U
vindt de container
achter de school. U
kunt uw oud-papier
inleveren op woensdag
3, donderdag 4 en
vrijdag 5 september. De container wordt
meestal rond het middaguur op vrijdag weer
opgehaald. Zorgt u samen met ons ervoor
dat de omgeving van de container schoon
blijft door het papier zoveel mogelijk
achterin de container te doen? Bedankt
alvast!
KOFFIEOCHTEND
Wij zijn allemaal druk met opvoeden. En dat
is zeker niet altijd even gemakkelijk. Wij
willen u in de gelegenheid stellen om
eventuele vragen met elkaar te bespreken. U

bent allemaal ervaringsdeskundige en uw
ervaring kan een ander weer helpen. Daarom
organiseren wij, samen met SOVEE, een
koffieochtend. Deze koffieochtend zal
plaatsvinden op dinsdag 23 september
aanstaande om 8.30 uur. U bent van harte
welkom. De ochtend zal ongeveer een uur
duren. U hoeft zich hiervoor aan te melden.
NOKIK = BROOD en SPELEN
Het schooljaar is weer begonnen, hopelijk is
iedereen weer fris en fruitig terug gekomen
van vakantie!
We beginnen het schooljaar met een
belangrijke aanpassing in de overblijf. Nokik
is overgenomen door Brood & Spelen, en
daardoor verandert het een en ander in de
contactgegevens. Het oude mailadres is niet
meer actief, er is een nieuw mailadres
gekomen: meanderamersfoort@broodspelen.nl . Het
telefoonnummer van de coördinator is gelijk
gebleven. In de bijlage van deze nieuwsbrief
staat nog meer belangrijke informatie over
de overgang van Nokik naar Brood & Spelen.
Lees deze goed door en sla de diverse
nummers en mailadressen op in uw
adresboek!
Ik wens iedereen een fijn school- en
overblijfjaar toe!
Kim Vos
-Met vriendelijke groeten,
Kim Vos
Coördinator TSO
O.B.S. De Meander
06-388 26346

Vriendelijke groeten,
Joop Stas
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Aan alle ouders met leerlingen op O.B.S. de Meander,

Halverwege vorig schooljaar werd bekend gemaakt dat Nokik TSO overgenomen zou worden door
Brood & Spelen, een grote organisatie die landelijk veel BSO’s en TSO’s heeft.
Met ingang van dit schooljaar, 2014-2015, zal Brood & Spelen zich steeds meer laten zien als de
overblijforganisatie die de overblijf op de Meander verzorgt, en Nokik zal daarmee gaandeweg
uit beeld verdwijnen. Middels deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de wijziging in
contactgegevens en ook vermelden waar u terecht kunt met uw vragen.

Het telefoonnummer van de coördinator op de Meander is ongewijzigd. Het mailadres is echter
wel veranderd, en is nu: meander-amersfoort@broodspelen.nl . Ik wil u dan ook verzoeken niet
meer het oude mailadres te gebruiken, maar deze te vervangen door het nieuwe mailadres. Een
vergissing is natuurlijk mogelijk, daarom zal het oude mailadres nog een paar maanden blijven
bestaan en zullen mailtjes die daarop binnenkomen ook nog gelezen worden.

Bij de coördinator kunt u terecht voor het aan- en afmelden van uw kind voor de overblijf van die
dag. Heeft u vragen over het abonnement of de strippenkaart van uw kind, dan kunt u een mail
sturen naar planning@broodspelen.nl . Het telefoonnummer van de afdeling planning is 0206621102. Wijzigingen in abonnement of strippenkaart kunnen aangebracht worden via de login op
de site. Heeft u vragen over de factuur of automatische incasso, of een andere vraag over het
financiële gedeelte, dan kunt u ook mailen naar bovenstaand adres. De coördinator kan geen
antwoord geven op vragen daarover.

Wilt u uw kind voor het eerst aanmelden voor de overblijf, dan kan dat via
www.broodspelen.nl/aanmelden, en dan klikken op de knop bij Nokik OOPO. U zult dan doorgelinkt
worden naar het oude aanmeldingsformulier van Nokik en kunt daar de gegevens van u en uw kind
invullen. In de loop van de komende maanden zal deze link verdwijnen en kunt u uw kind aanmelden
via de gebruikelijke Brood & Spelen-manier.

Voor meer informatie over Brood & Spelen verwijs ik u naar de website, www.broodspelen.nl .
Heeft u verder nog vragen? Mail gerust!

Met vriendelijke groeten,

Kim Vos
coördinator TSO
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