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VERKEERSPILOT VAN START
In de vorige nieuwsbrief brachten we al het
verkeersproject van de gemeente ter sprake.
Dit project heeft tot doel de verkeersveiligheid
rondom (en op weg naar) scholen te verbeteren.
Iedere school moest een plan inleveren. In dit plan
staan tijdelijke maatregelen, die voor de duur van
de pilot genomen worden.
We zijn heel tevreden dat de gemeente ons (en de
andere twee scholen)
budget heeft gegeven
om deze maatregelen te
nemen.

We hopen dan ook dat deze situatie (genomen op
vrijdag 23 januari om 11.45 uur) al snel tot het
verleden gaan behoren.

De pilot vindt plaats van
2 februari tot 2 maart
aanstaande.
Als het goed is heeft u
vandaag op weg naar
school dus al wat veranderingen kunnen zien.
Zoals een aantal Victor Veilig’s, vrolijk gekleurde
paaltjes en voetjes bij het oversteken.
Misschien heeft u ons vorige week ook wel zien
tellen. We deden een nulmeting om te zien hoeveel
mensen op ongewenste plekken parkeerden, te
hard reden, etc.
Tijdens de pilot doen we nog een aantal metingen.
Als uit de pilot blijkt dat de maatregelen zin
hebben gehad, worden deze wellicht door de
gemeente omgezet in definitieve maatregelen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Voor
vragen: verkeerscommissie@wittebol.net – Simone
Vermaas

In de bijlage (http://www.obs-demeander.nl/wpcontent/uploads/2015/02/Verkeerssituatie-flyerouders-definitief.pdf) bij deze nieuwsbrief treft
u een brief waarin we uitleggen welke knelpunten
er zijn, welke maatregelen we genomen hebben en
hoe u kunt helpen.
Uw hulp draait vooral om twee punten:
We hebben een vrijwillige rijrichting voor
auto’s afgesproken en willen u vragen hier aan mee
te werken;
We hebben in kaart gebracht waar u wel en
waar u niet kunt parkeren/stoppen om kinderen uit
te laten stappen.

VOORSCHOOL SKA
Voorschoolse opvang in SKA-bso de Torenkamer
Per 1 februari 2014 kunnen basisschoolkinderen in
Kattenbroek ook ’s ochtends voor schooltijd bij
ons terecht. Deze voorschoolse opvang (vso)
bieden wij aan bij bso de Torenkamer. U kunt uw
kind(eren) vanaf 7:30 uur brengen. Wij zorgen
ervoor dat de kinderen veilig naar school gebracht
worden; de jongsten tot in het klaslokaal.
Wij bieden de voorschoolse opvang in bso de
Torenkamer aan voor alle kinderen (ook als zij
normaal gesproken niet naar de bso gaan) van
basisscholen de Gabrie Mehen, De Meander, de
Breede Hei en De Dubbelster.
Op dit moment bieden wij vso op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. Bij voldoende vraag starten
wij ook op de woensdagochtend. Heeft u
interesse? Belt u dan naar 033 - 470 13 03 of
stuur een bericht naar
info@ska.nl. Plaatsing op
heel korte termijn is
mogelijk!
Met vriendelijke groet, het
team van de SKA-bso’s in
Kattenbroek.

INFORMATIEAVOND ANDERE TIJDEN
De informatieavond Andere Tijden zal gehouden
worden op maandag 2 maart aanstaande. Aanvang:
19.30 uur.
Voorafgaand aan de avond ontvangt u meer
informatie.
HEEL SKA BAKT
Van eind januari t/m maart is ons bso-thema: ‘Heel
SKA bakt’. Alles draait hierbij om bakken en
koken, en wat daarmee te maken heeft. Een greep
uit de activiteiten: stamppottenbuffet, cupcakes
maken en versieren, koken voor de buurt bij Resto
VanHarte, koekjes bakken met Leerhotel het
Klooster, fruitchips maken, kruiden kweken,
hartige taarten bakken,
muziek maken met kookgerei,
servetten vouwen, schorten
versieren, ‘smaakpolitie’
spelen.
Geen klant en toch naar de bso? Dat kan!
Ook als u geen klant bent van de SKA, kunt u uw
kind opgeven voor een dagje (of meerdere) bso. In
de schoolvakanties en in de schoolweken. Wij
leggen u graag uit hoe eenvoudig dat werkt. Bel
033 - 470 13 03 of mail naar info@ska.nl. Meer
informatie vindt u op: www.ska.nl/heelskabakt .
Groeten van het bso-team SKA
AVONDVIERDAAGSE 2015!?
Wie helpt dit jaar de avondvierdaagse te
organiseren?
Ieder jaar regelt de Ouderraad dat de kinderen
van groep 5 en hoger mee kunnen lopen met de
avondvierdaagse. Een leuke activiteit waar altijd
veel kinderen met plezier aan meedoen. In de
Ouderraad zijn dit jaar geen ouders
vertegenwoordigt met kinderen in deze groepen en
hebben we niet voldoende leden. Daarom deze
vraag, met name gericht aan
de ouders met kinderen in
groepen 5, 6, 7 en 8. Zonder
de hulp van ouders kan het
niet worden georganiseerd.
Organiseren betekent in
samenwerking met de
leerkrachten de inschrijvingen
van de kinderen verzamelen en
afstemmen, ouders vragen om mee te lopen en te
helpen onderweg met drinken en eten. Op basis van
de informatie van voorgaande jaren en met wat

ondersteuning vanuit de Ouderraad maak je zelf
een planning voor dit jaar en maak je er iets leuks
van.
Opgeven of meer informatie kan bij Rinke van 't
Holt van de Ouderraad: rinke@vantholt.com

WELZIN – VAN RUPS NAAR VLINDER
Beste ouders/verzorgers,
Wij organiseren een workshop “Van Rups naar
Vlinder” voor meiden (10 t/m 12 jaar) met als doel
hun weerbaarheid te vergroten.
De bijeenkomsten vinden plaats in de periode van
6 Maart t/m 1 Mei . De meiden zullen dan 8x bij
elkaar komen, waarin de onderstaande thema’s
besproken worden:
1. Introductie
2. Groepsdruk/ Experimenteren
3. Social Media
4. Onzeker / Faalangst
5. Omgaan met emoties
(Boos/Verdrietig/Vrolijk)
6. Normen/ Waarden/ Grenzen
7. Fotoshoot (Professionele fotograaf)
8. Presentatie
De workshops zullen op Vrijdagmiddag gegeven
worden van 15:30 tot 17:00, in tienercentrum So
What in Zielhorst. De eigen bijdrage is eenmalig
20 euro.
Zit uw dochter in deze leeftijd en zou ze een
steuntje in de rug kunnen gebruiken, geef uw
dochter dan snel op.
Voor vragen en/of aanmelden kunt u terecht bij;
Karim Bashandy
Karim.bashandy@welzin.nl
06-43141099

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

