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GROENE VOETSTAPPEN
Van 15 t/m 19 september 2014 doet onze school
weer mee met het project Groene Voetstappen
dat wordt gehouden in het kader van de Europese
Mobiliteitsweek. Overal in Europa worden deze
week projecten georganiseerd om het lopen en
fietsen te promoten.
Uw kind krijgt van school een stickerboekje en een
stickervel. Voor elke heen en/of terugreis die het
lopend of fietsend aflegt, plakt hij of zij een
Groene Voetstapsticker in het boekje.
Aan het einde van de actieweek tellen we het
aantal Groene Voetstappen. De klas die er het
meest verzameld heeft (in de onder- of de
bovenbouw), is de groenste klas van 2014.

Wat vragen we van u?
We doen om een aantal redenen mee met dit
project. 1. Graag besteden we extra aandacht aan
een veilige verkeerssituatie rond de school.
Daarom willen we u nogmaals wijzen op het
parkeerbeleid. Parkeert u a.u.b. op de laan der
Hoven of achter de school op De Verwondering.
Parkeren vóór de school kan alleen in de vakken.
We zien helaas nog vaak auto’s die voor de school
stoppen om een kind af te zetten, of even snel
langs de weg of op het grasveld parkeren. Dat lijkt
misschien niet zo erg, maar voor een jong kind
maakt dat de verkeerssituatie erg
onoverzichtelijk. 2. Daarnaast levert het laten
staan van de auto milieuwinst op en 3. is het
gezond om veel te bewegen. We vragen u dus om
uw kind de komende week lopend of met de fiets
naar school te brengen. Ook zouden we het leuk
vinden als u in deze week met uw kind extra
aandacht besteedt aan de thema’s verkeer,
bewegen en milieu.

Meer informatie: www.groenevoetstappen.nl of
www.mobilityweek.eu/
Verkeersouders gezocht
We zoeken versterking in
de verkeerscommissie. We
zijn op zoek naar 2 ouders
die ons komen versterken.
Zonder versterking bestaat
de verkeerscommissie
straks nog maar uit 1 lid en
dat is te weinig. De
verkeerscommissie
organiseert bovenstaande
activiteit in september, de fietscontrole van groep
5 t/m 8 in oktober en de verkeersweek in mei.
Tevens zorgen we ervoor dat we het Utrecht
Verkeerslabel blijven behouden. De tijdsbesteding
is niet zo groot. We komen ongeveer 5 keer per
jaar bij elkaar voor een kort overleg.
Heb je interesse of heb je een vraag, neem dan
vooral contact met ons op.
Met vriendelijke groet, Marjolein van Harmelen en
Simone Vermaas (simone@wittebol.net)
DONDERDAG: SCHOOLFOTOGRAAF
Donderdag 18 september komt de schoolfotograaf
op school. Met vrolijke kleren
worden de foto’s het mooist. En
met een glimlach erbij heeft u
straks weer een mooie
herinnering.
STUDIEDAG ONDERBOUW
Denkt u eraan dat de leerlingen van de groepen 1
t/m 4 maandag 29 september vrij zijn i.v.m. een
studiedag? De overige groepen gaan wel naar
school.
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.

SPORTDAG
Op de jaarkalender staat
de sportdag niet vermeld.
Deze staat gepland op
woensdag 11 maart.
Schrijft u hem er zelf
even bij?
STAGIAIRE CREATIEVE THERAPIE
Beste ouders en verzorgers,
De scholen zijn weer begonnen, dus zijn er ook
weer nieuwe gezichten. Zo ook ik. Via deze
nieuwsbrief zou ik mij graag willen voorstellen.
Mijn naam is Michelle de Backer, 20 jaar oud. Ik
ben beeldend vaktherapeute in opleiding aan de
Hogeschool Utrecht te Amersfoort. Aankomend
jaar is mijn derde leerjaar. In dit jaar zal ik stage
lopen bij De Meander.
Ik ben op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig.
Maar wat ga ik precies doen? Ik zal samen met het
kind al knutselend, creatief en spelend werken aan
bepaalde aandachtspunten. Hierbij kunt u denken
aan moeite met emoties uiten of juist heel sterk
emoties uiten, laag zelfbeeld etc. Dit zal op een
veilige en vertrouwde manier gebeuren, daarom
staat het spelplezier ook altijd voorop. Het zullen
creatieve, spelende en leuke uurtjes worden voor
de kinderen waarbij ze nieuwe ontwikkelingen
zullen doormaken. Dit doormiddel van het medium
beeldend. Beeldend is een medium waarbij er
wordt ‘geknutseld’ . Zoals tekenen, schilderen,
kleien, boetseren en nog veel meer materialen en
werkvormen. Het hoeft niks te worden, maar kan
wel iets verbeelden. Hierdoor word het tastbaar
en is het een blijvend resultaat. Waardoor het
voor de kinderen duidelijker wordt en de kinderen
iets hebben wat ze kunnen laten zien. Verder is
beeldend een medium waar niet het praten
centraal staat maar het doen, het maken van
knutsel/kunst werkjes.
Tijdens dit proces zal ik worden begeleid door
Marcella Klamer (beeldend vaktherapeut) en
interne begeleidster van school Jacqueline
Duijvestijn.

Ik hoop u/jullie hierbij voldoende te hebben
geïnformeerd. Mocht dit niet zo zijn kunt u altijd
via de school contact met mij opnemen. Of
misschien tot snel in de wandelgangen.
Groetjes,
Michelle de Backer.
VAN BROOD EN SPELEN
We zitten inmiddels alweer een paar weken op
school. De kinderen zijn alweer aardig gewend aan
de gang van zaken op school en tijdens de
overblijf. Ook de meeste ouders hebben de draad
weer goed opgepakt en melden hun kinderen goed
aan of af voor de overblijf. Helaas nog niet
allemaal, daarom toch nog even een verzoekje om
mij een berichtje te sturen bij wijzigingen in de
overblijf. Dat kan door een mailtje te sturen of te
bellen/smsen, de gegevens staan hieronder!
Daarnaast wil ik ook graag een oproep doen. Ik ben
weer op zoek naar nieuwe overblijfkrachten, met
name voor de dinsdag in de onderbouw en de
donderdag in de bovenbouw. Kun en wil je mijn
team komen versterken, dan hoor ik dat graag!
Kim Vos
Coördinator TSO
meander-amersfoort@broodspelen.nl
06-38826346
BSO PARTOU
Bij ons in het gebouw zitten twee BSOorganisaties: Partou en SKA. Partou heeft
gevraagd een flyer bij u bekend te maken. Deze
flyer vindt u op het prikbord bij de hoofdingang en
in de toren.

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

