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TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Deze week ontvangt u een mailtje met een link om
het tevredenheidsonderzoek van Stichting
Meerkring in te vullen. Wij verzoeken u aan dit
onderzoek mee te werken, omdat wij de mening
van u als klant zeer belangrijk vinden.

ANDERE TIJDEN
Deze week komt de stuurgroep weer bij elkaar.
Samen zullen wij kijken naar de stappen die nu
gezet gaan worden. Afgesproken is dat u deze
week nog een aparte mail ontvangt met meer
informatie. Houd uw mailbox dus goed in de gaten.
OUD PAPIER
Wat fijn dat er meer papier ingezameld wordt!
Dank u wel voor het inleveren.
De laatste keer dat de container achter stond is
er helaas ook papier buiten op straat en in de sloot
beland. Leerkrachten, en later ook buurtbewoners
hebben zich ingezet om het een en ander op te
ruimen. Het is helaas niet gelukt om weg te
krijgen.
Wilt u er ook op toezien dat kinderen uit de
container blijven of daar spelen? Dat voorkomt
veel vervuiling van de omgeving en overlast. Samen
zullen wij toch voor een school milieu moeten
zorgen.
VERKEERSCOMMISSIE

Aanpak Verkeersveiligheid rondom de school
De komende tijd gaat de verkeerscommissie,
samen met dezelfde commissies van Gabrie Mehen
en de Breede Hei, hard aan de slag om de
verkeersveiligheid op de schoolroutes en rondom
de scholen te verbeteren.
De gemeente Amersfoort is nl. een project
gestart om de verkeersveiligheid rondom de
scholen te verbeteren. De focus in het project ligt
op gedragsverandering. Wat kunnen de scholen

doen om het gedrag van ouders, leerlingen,
passanten etc. zo te beïnvloeden dat veilig gedrag
ontstaat?
De afgelopen weken hebben we de
meest voorkomende knelpunten
beschreven en maatregelen
bedacht. Dat hebben we in een plan
van aanpak gezet. Dit plan van
aanpak is met de gemeente
besproken en aanstaande woensdag vindt hier weer
een gesprek over plaats. Na woensdag weten we
welk budget we krijgen om een aantal zaken aan te
pakken.
U zult de komende tijd dus nog veel van ons horen.
Maar bovenal doen we graag een beroep op u.
Meest voorkomende knelpunt bij onze school is
namelijk het parkeren van de auto pal voor school,
buiten de parkeervakken.
Helaas zijn dit vaak dezelfde auto’s.
Omdat de afspraak hierover misschien niet
duidelijk genoeg gecommuniceerd is, hierbij een
reminder.
Zet a.u.b. uw auto in een parkeervak, bij voorkeur
op de Laan der Hoven of op De Verwondering
(achter de school).
Auto’s die voor de school stoppen, belemmeren de
verkeersdoorstroming, maar bovenal creëren zij
een onoverzichtelijke situatie.
Jonge kinderen hebben onvoldoende overzicht om
alle gevaren te zien.
Dus: denk aan de veiligheid van de kinderen en
parkeer uw auto in een parkeervak!
De Verkeerscommissie
KINDERKOOKCAFÉ KATTENBROEK
Wilt uw kind ook graag koken, vindt uw kind het
leuk om samen met andere kinderen te koken en
wat te leren over gezonde
voeding? dan is het
kinderkookcafé echt iets voor
uw kind!
Het kinderkookcafé is er op
gericht om kinderen op een

leuke manier bewust te maken van gezonde voeding
door elke week met verschillende ingrediënten aan
de slag te gaan. De workshop bestaat uit 10
bijeenkomsten en vindt plaats op vrijdag van 16.00
tot 18.00 uur op Partou Dopheide 38. Aanmelden
kan via Karim Bashandy en per workshop kunnen 8
kinderen zich aanmelden.
Data: Elke vrijdagmiddag vanaf 13 februari 2015
Tijd: 16.00-18.00uur
Locatie: Dopheide 38
Prijs: € 10 euro voor de gehele workshop (u geeft
uw kind op voor 10 bijeenkomsten)
Aanmelden via karim.bashandy@welzin.nl

LUIZENCOMMISSIE – LANDELIJKE
LUIZENDAG
Beste ouders/verzorgers,

Het LSH (Landelijk Steunpunt Hoofdluis) verzorgt
duidelijk en vrolijk foldermateriaal om dit te
faciliteren. Bij de controle op school is dan geen
luis meer te vinden. En bovendien worden alle
ouders op een positieve manier gewezen op het
feit dat ze zelf de netenkam door het haar van
hun kinderen moeten halen aan het eind van elke
schoolvakantie.
Op woensdag 4 maart zal ik de hele ochtend
aanwezig zijn op school om informatie te geven en
evt. vragen te beantwoorden.
Meer informatie nodig? Kijk eens op
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
Groet, Daniëlle van der Steen-Pellen
Centrale Luizencommissie

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.

Onze school doet voor de 2e keer mee aan de
Luizendag!

Waarom Luizendag?
Als iedereen op één dag tegelijk kamt met een
netenkam en indien nodig behandelt is de hoofdluis
voor iedereen voorbij. Dat is het idee van
Luizendag.

Vriendelijke groeten,
Joop Stas

Wanneer?
Luizendag 2015 wordt gehouden in de week van 4
maart 2015.
Wat gaat er gebeuren?
Het moet mogelijk zijn om
alle kinderen in Nederland
een keer luisvrij te krijgen.
Daar hebben we ouders
hard bij nodig. Ouders
worden opgeroepen om
daags voor de Luizendag thuis hun kinderen te
kammen.

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

