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BEZOEK VANAF SINT MAARTEN
Tijdens de laatste studiemiddag die wij hadden,
had onze begeleidster PBIS ook een stagiaire
meegenomen van Sint Maarten. Ook daar is men
bezig om PBIS in te voeren. Deze mevrouw is eerst
’s ochtends in de school aan het observeren
geweest en heeft gesprekken gevoerd met
leerkrachten en leerlingen. Haar conclusie is:
“Wat staan de leerkrachten hier professioneel en
positief voor de groep. En wat zijn de leerlingen
positief naar elkaar toe in een rustige omgeving.
Complimenten aan een ieder!”
Wij als team zijn er trots op dit te
mogen horen van een buitenstaander
en delen dit graag met u.
SPONSORLOOP
Onze jaarlijkse sponsorloop wordt dit jaar weer
gehouden op de dag van de Koningsspelen, namelijk
op vrijdag 24 april.
Dit jaar gaan de kinderen lopen voor het Ronald
McDonald Kinderfonds.
Een lijst van goede doelen, samengesteld door
leerlingen van groep 7 en 8, is in stemming
gebracht tijdens de jaarvergadering van de OR.
Hieruit kwam een top drie. Vervolgens mochten
alle leerlingen van groep 5 t/m 8 stemmen op één
van deze drie doelen. De stemmen waren erg
verdeeld dit jaar, de telling was spannend, maar
uiteindelijk gingen de meeste
stemmen naar het Ronald
McDonald Kinderfonds.
Laten we hopen dat de leerlingen
op 24 april een heel mooi bedrag
bij elkaar gaan lopen voor dit
mooie goede doel.
HULPOUDERS GEZOCHT
De ouderhulplijst is weer uitgedeeld. Een aantal
zijn al ingevuld weer ingeleverd, hartelijk dank
daarvoor.
Voor wie de lijst nog niet heeft ingevuld en
ingeleverd, doe ik bij deze nog een extra oproep
om u alsnog op te geven voor één of meerdere
activiteiten, want we kunnen nog wel wat extra

hulp gebruiken. (Voor wie de lijst heeft gemist, zie
de bijlage bij deze mail.) De ouderhulplijst kan
deze week nog worden ingeleverd bij de leerkracht
van uw kind. U mag uw opgave ook gelijk mailen
naar:
ria-verhoeve@ziggo.nl
Het doorgaan van de activiteiten is afhankelijk van
de inzet van u als ouder/verzorger. Bij te weinig
aanmeldingen zijn wij genoodzaakt de activiteit
niet door te laten gaan.
Daarom hopen we dat vele ouders zich nog willen
aanmelden!
Alvast bedankt, namens de OR
VERKEER, PBIS en REACTIE VAN BEWONERS
Dit is het derde stukje over de verkeerspilot.
Ondertussen is het u vast al opgevallen dat er iets
gaande is. Niet alleen staan de Victor Veilig’s ’s
ochtends al keurig op wacht, ook de betonnen
paaltjes rondom de school
hebben een mooi kleurtje
gekregen. En komt u op weg naar
school langs de Breede Hei, dan
ziet u ook daar de nodige
rood/witte paaltjes en gele
mannetjes.
Toen ik laatst de
informatieavond over PBIS (positive behaviour
intervention system) bezocht, ging het over het
stimuleren van goed gedrag. Leerkrachten en
kinderen hebben het samen over de afspraken die
tot een veilige en verantwoordelijke school leiden.
Ligt daar misschien de uitdaging? Hebben wij, de
ouders van deze school, wel een gedeeld setje
afspraken over veilig en verantwoordelijk gedrag
in het verkeer rondom school? Laatst hoorde ik
een gesprekje tussen twee ouders over het
parkeren van de auto. De ene persoon beweerde
dat de auto parkeren op de Laan der Hoven even
ver was als lopen vanaf huis (…). Maar zou de
eigenlijke discussie niet moeten zijn, dat auto’s die
pal voor school geparkeerd staan voor chaos
zorgen en dat in die chaos kinderen gevaar lopen?
Zolang sommige ouders dit gevaar niet zien, voeren

we misschien de verkeerde discussies met elkaar.
Dus ik daag u graag uit voor discussie: vindt u de
veiligheid van alle kinderen op deze school
eigenlijk wel belangrijk? Is het antwoord “ja”, welk
gedrag hoort daar dan bij?
Al met al zijn wij tevreden over de resultaten tot
nu toe. Er wordt minder voor school geparkeerd,
maar het gebeurt nog wel. We vinden het erg
positief om te zien dat er over de pilot gesproken
wordt (er komt zelfs een stuk in het AD) en dat
mensen elkaar durven aanspreken. Ook de
buurtbewoners roeren zich. We hebben veel
positieve reacties ontvangen, maar ook stukjes
waaruit blijkt dat bewoners het
gedrag van ouders helemaal zat
zijn. Sommige bewoners
moeten de avond van te voren
al hun auto elders parkeren
omdat ze anders niet rond
kwart over 8 van huis kunnen.
Meestal staan ze dan namelijk
klem! In bijna alle mailtjes uiten de bewoners hun
zorgen voor de veiligheid van de kinderen. Dat
voelt wel een beetje dubbel, net alsof de bewoners
meer zorg hebben voor de veiligheid van de
kinderen, dan de ouders zelf. Misschien iets om
tijdens de vakantie over na te denken…..
VOORJAARSVAKANTIE
Volgende week is het al weer voorjaarsvakantie.
Dat betekent dat de school dicht is van maandag
23 tot en met vrijdag 27 februari. Op maandag 2
maart zien wij elkaar weer. Fijne vakantie allemaal!

NIEUWE KLEUTERGROEP
Na de voorjaarsvakantie starten wij met een
derde kleutergroep. Stichting Meerkring heeft
ons tot het eind van het schooljaar extra formatie
gegeven zodat dit mogelijk is. Hierdoor kunnen de
huidige kleutergroepen wat kleiner worden. De
nieuwe instroomleerlingen die nog gaan komen
zullen in de nieuwe groep worden ingedeeld.
LANDELIJKE LUIZENDAG
Beste ouders/verzorgers,
In de week van 4 maart is het zover. Het is dan
week Landelijke Luizendag! In deze week is het de
bedoeling dat er geen één luis of neet gevonden
wordt in heel Nederland. Aan jullie, ouders en/of
verzorgers, dus de nobele taak om het weekend
voordat school weer begint te kammen!
Voor eventuele “luizenvragen” ben ik maandag 2
maart van 08.30 tot 09.30 uur te vinden in de hal
van de school.
Groet van Daniëlle van der Steen-Pellen
Centrale Luizencommissie OBS De Meander
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
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