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meeneemt? Dan zorgen wij voor een lekker ontbijt!
SPREEKWEKEN
De spreekweken staan weer voor de deur. Deze
worden gehouden van 10 tot en met 21 november.
Dit jaar vindt er een aantal wijzigingen plaats.
Leest u daarom aandachtig verder.
Intekenen voor de spreekweken doet u via de
intekenlijst op de deur van het lokaal. Deze lijsten
hangen vanaf woensdag 29 oktober bij de deur van
de groep.
Bij een veranderende tijd hoort ook een andere
invulling van gesprekken. Wij waarderen het
bijzonder wanneer de kinderen van de groepen 3
tot en met 6 bij het gesprek aanwezig zijn. Het
gesprek gaat uiteindelijk ook over het kind. Bij de
groepen 7 en 8 gaan wij ervan uit dat het kind
aanwezig is.
In het gesprek komt in ieder geval het volgende
aan bod:
- Waar ben jij op school goed in of trots op
- Wat vind jij op school lastig
- Hoe gaan wij (school en ouders) jou helpen om
hier beter in te worden en wat ga jij er zelf aan
doen?
Doordat de gesprekken niet lang
duren (groepen 1-2, 10 minuten,
groepen 3 tot en met 8, 15
minuten), zal er voor de gesprekken
in de klassen al voorgedaan worden
hoe zo’n gesprek eruit ziet. De
kinderen weten dan ook welke vragen er gesteld
gaan worden. Het is voor ons als team een eerste
keer dat wij op deze manier de gesprekken gaan
voeren en zijn zeer benieuwd hoe dit uiteindelijk
verloopt. Wij zullen de manier van gesprekken
voeren dan ook na afloop in het team evalueren.
Mocht u nog een tip hebben na afloop, geeft u die
dan gerust aan.
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Volgende week dinsdag, 4 november, doen wij mee
met het Nationaal Schoolontbijt. Een goed ontbijt
is belangrijk om de dag goed te
beginnen. Door mee te doen aan het
ontbijt, willen wij hier de aandacht op
vestigen. Zorgt u ervoor dat uw kind een
plastic tas met bord, beker en bestek

OUD PAPIER
De container komt weer! En wel 5, 6 en 7
november aanstaande. Zoals gebruikelijk wordt de
container in de loop van de vrijdagochtend weer
opgehaald. Helpt u mee verzamelen?
KOFFIEOCHTEND OPVOEDEN
De volgende koffieochtend in het teken van
opvoeden staat gepland voor woensdag 12
november aanstaande. U bent van harte welkom
om, nadat u uw kind(eren) naar
school heeft gebracht, aan te
schuiven. De koffieochtend wordt
begeleid door SOVEE en start om
08.30 uur en duurt ongeveer een
uur. Wij zien u graag op de bovenste verdieping
van de toren.
ANDERE TIJDEN
Vooraankondiging kennisplein andere tijden
Binnen de school wordt al enige tijd met het team
en de MR gesproken over andere schooltijden. Wij
richten ons op 5-gelijke dagen. Voor dit proces
hebben wij een klankbordgroep, bestaande uit
ouders uit iedere groep, die nu twee keer bij
elkaar is geweest. Binnen de school is ook een
stuurgroep die zich met dit onderwerp bezighoudt
en alle stappen zorgvuldig voorbereidt. Deze
stuurgroep bestaat uit de ouders uit de MR, een
leerkracht en ondergetekende. De stuurgroep is
nu een kennisplein aan het voorbereiden. Tijdens
dit kennisplein zal informatie gegeven worden en
zullen de aanwezigen met elkaar in gesprek gaan
over de plannen die er dan liggen. Ook de BSO
organisaties zijn dan aanwezig. Dit kennisplein
staat gepland op 24 november aanstaande tussen
19.30-21.00 uur. Een uitnodiging met meer
informatie hiervoor ontvangt u binnenkort. Na het
kennisplein zal er een ouderraadpleging
plaatsvinden. Deze raadpleging dient als input
tijdens de besluitvorming, welke zal plaatsvinden
in de MR.

VEILIGHEID
Alweer iets meer dan een maand zijn de kinderen
naar school en zullen velen, terug in de routine, de
mooie zomer vooral als een vakantieherinnering
hebben.
Vlak voor de zomervakantie heeft juf (en adjunct
directeur) Sabine Hessels onze school en daarmee
ook de Verkeerscommissie
verlaten. Wij danken haar voor
alle inzet. Vanuit het team komt
juf Margreet van der Oest ons
nu versterken, welkom!
De herfst doet meer en meer haar intrede; ’s
morgens een laag staande zon, mooie kleuren en
luchten verschijnen. Maar ook meer kans op mist,
meer wind en nattigheid. Een mooi moment om
weer even stil te staan bij het thema veiligheid in
het verkeer.
Zomaar wat gedachten en tips dwarrelen door mijn
hoofd. Gebruik wat je past en help mee de
veiligheid van je kinderen ook de komende tijd te
blijven waarborgen.

Spits je oren extra en houd een hand
boven je ogen bij het oversteken als de
zon verblindend werkt
Wees extra voorzichtig en houd er
rekening mee dat je misschien niet gezien
wordt
Bij mist: zorg voor goede verlichting (en
doe deze aan) en pas je snelheid aan
Bij nattigheid: wees bedacht op glibberige
bladeren op weg, fiets- en voetpad en houd
rekening met een langere remweg
Bij gebruik van paraplu’s en capuchons
wordt het (over)zicht behoorlijk
verminderd. Kijk dan 2x en blijf alert
Windvlagen kunnen fietsers en
lichtgewicht voetgangers, steppers etc. zo
de weg opblazen. Wees hierop bedacht en
houd er rekening mee
Bij slecht weer (bijvoorbeeld veel regen):
zijn we gehaast en dus slordiger; rijden
fietsers, scooters, brommers en motors
harder; zijn we minder geneigd op
verkeerslichten te wachten, nemen we

eerder voorrang en parkeren we het liefst
vlak voor de deur of ingang. Hier lijdt jouw
en andermans veiligheid onder. Wees je
daarvan bewust en corrigeer als het kan je
gedrag.
Houd rekening met elkaar: respecteer
voetgangers op de stoep of langs de kant
van de weg, blokkeer niet de doorgang, rijd
rechts van de weg en op de fiets met
maximaal 2 personen naast elkaar; ga
achter elkaar rijden als het smal is of
mensen willen passeren; houd afstand op je
voorganger(s); laat kinderen aan de
binnenkant of vóór je fietsen; pas op met
uitstappen en het openen van portieren &
heb een beetje geduld (bijvoorbeeld met
mensen die niet zo snel oversteken, met
kinderen die nog leren lopen en fietsen).

Tips: Geef zelf het goede voorbeeld! Veel
(aangeleerd) verkeersgedrag is gebaseerd op wat
kinderen om zich heen zien en ervaren. Durf elkaar
op een constructieve manier aan te spreken en leer
van elkaar.
Tot slot wil ik graag vast de jaarlijkse
fietsencontrole aankondigen. Op maandag 3
november 2014 zullen er met medewerking van De
Baander weer fietsen gekeurd worden.
Wil je voorbereid zijn? Op de website van OBS De
Meander (link) staat een check lijst.
Marjolein van Harmelen, namens de Verkeers-cie
BROOD en SPELEN
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het
overblijven, dan doet u dit via
meander-amersfoort@broodspelen.nl of het
telefoonnummer van de overblijfcoördinator Kim
Vos 06-38826346.

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

