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VAN TWEE LEERLINGEN
Dat het opknappen van het plein inspirerend is
voor leerlingen, is wel duidelijk. Twee kleuters,
Samuel en Dino
hebben zo hun eigen
ideeën over hoe het
plein eruit moet gaan
zien. Zij zien graag
de zandvlakte
verdwijnen en
daarvoor in de plaats
een grote watervlakte. Er kan dan ook nog een
barbecue bij en er moet goed over nagedacht
worden wanneer er weer een grote auto met vers
water moet komen om het water te verschonen.
Beide jongens zitten boordevol plannen, maar of ze
helemaal binnen ‘Veilig en Verantwoordelijk’ passen
is maar de vraag…….

NATIONALE LUIZENDAG, EEN TERUGBLIK
Beste ouders/verzorgers,
In de week van 4 maart was het Luizendag 2015.
Die week stond in het teken van het vervelende
kriebelbeestje en vooral…. Hoe kom je er vanaf als
je ze op bezoek hebt.

De controle was goed, er is een enkel dood neetje
gevonden en voor de rest was een ieder schoon!
Wel bleek bij navraag bij een aantal kinderen dat
de ouders niet hadden gekamd, dat is jammer.
Ook was ik maandag 2 maart een uurtje aanwezig
om eventuele vragen te beantwoorden. Geen ouder
is langsgekomen dus ik ga ervan uit dat er geen
vragen zijn J
De luizenouders die elke keer na de vakanties (en
soms ook vaker als er beestjes gevonden zijn) zijn
in de week van de Luizendag 2015 nog even in het
zonnetje gezet, zij kregen van OBS De Meander
een leuke attentie om te bedanken voor hun inzet.
Groet, Daniëlle van der Steen
Centrale Luizencommissie
EITJE-TIK KAMPIOEN!
Geeske uit groep 5 is dit
jaar de Eitje-Tik kampioen
geworden. In de
uiteindelijke finale waren
weliswaar beide eieren
kapot, maar de Paashaas kon
duidelijk zien dat het ei van
Geeske de minste schade
had opgelopen. Zij mag dus
een jaar lang de titel ‘EitjeTik kampioen’ dragen. Van
harte gefeliciteerd!!

WIJKTEAM KATTENBROEK-HOOGLAND
Vanaf 1 januari 2015 zijn in alle wijken in de stad
Amersfoort wijkteams actief, zo ook in
Kattenbroek Hoogland. Een medewerker van het
wijkteam is verbonden aan de basisschool van uw
kind. Diegene is het eerste aanspreekpunt voor de
school. Als de leerkracht zorgen heeft over uw
kind, bespreekt de leerkracht dit eerst met u. Als
er een aanleiding is, kan de leerkracht uw kind met uw toestemming - aanmelden bij het wijkteam.
In dat geval nodigt de leerkracht u uit voor een
gesprek en nodigt daarbij ook een medewerkers
van het wijkteam uit.

Wat is een wijkteam?
Het wijkteam biedt ondersteuning, op een nieuwe
manier. Dichtbij huis, snel en met vaste
contactpersonen. Een wijkteam is een team van
professionals van verschillende organisaties. Zij
leveren samen zorg en ondersteuning aan mensen
die (extra) hulp nodig hebben in hun dagelijks
leven. Door de brede kennis van de teamleden en
hun netwerk kunnen zij u vaak snel helpen.

Met wat voor vragen kan ik bij het wijkteam
terecht?
Voor al uw vragen en zorgen over uw gezin, de
opvoeding van uw kinderen, echtscheiding, huiselijk
geweld, psychische problemen, werkloosheid, geld,
eenzaamheid, overlast en meer. Ook als u vragen
of zorgen over een ander heeft, kunt u contact
zoeken met het wijkteam. Het wijkteam gaat
vertrouwelijk en zorgvuldig met uw vragen en
gegevens om.
De wijkteams werken volgens het uitgangspunt
‘één gezin, één plan’. Dat betekent dat elk gezin
dat hulp en ondersteuning nodig heeft, te maken
krijgt met een vaste contactpersoon. Het
wijkteam bekijkt met u wat uw huishouden nodig
heeft, wat anderen in uw omgeving kunnen doen bij
het oplossen van problemen, biedt professionele
hulp en haalt er een deskundige bij als dat nodig is.

Vanaf 22 april zal Bas op woensdagochtend bij ons
op school aanwezig zijn tussen 08:30 en 09:30 uur.
U kunt met al uw vragen bij hem terecht. Hij zal
spreekuur houden in de OR/circuitruimte.
KONINGSSPELEN
Op vrijdag 24 april worden ook bij ons op school
de Koningsspelen gehouden. De invulling van deze
dag is gericht op onze jaarlijkse sponsorloop.
Vooraf beginnen wij met een heerlijk koninklijk
ontbijtje, zodat wij met een gevulde maag onze
sponsorrondjes kunnen lopen. Meer informatie
volgt nog.

KONINGSDAG = VRIJE DAG
Maandag 27 april is het Koningsdag. Op deze dag
zal de school gesloten zijn. Dat wordt een
gezellige dag thuis feestvieren!

Hoe bereik ik het wijkteam uit mijn wijk?
Het rechtstreekse telefoonnummer van wijkteam
Kattenbroek Hoogland is: 06-52513000.
Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag te
bereiken van 9.00 tot 17:00. U kunt uw vraag ook
per mail stellen:
wijkteamkattenbroek@amersfoort.nl en
wijkteamhoogland@amersfoort.nl
U kunt ook het telefoonnummer van de gemeente
Amersfoort bellen om het wijkteam in uw wijk te
bereiken. Dat is telefoonnummer 14 033.
De wijkteam-medewerker van OBS de Meander is:

OPEN OCHTEND
Op dinsdag 28 april is het weer tijd voor een open
ochtend. Weet u nog mensen die op zoek zijn naar
een school voor hun kind(eren), dan stellen wij het
op prijs wanneer u hen wijst op de mogelijkheid om
dan onze school te komen bekijken. Aanvang:
09:00 uur.

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.

Bas van Dijkhuizen
Vriendelijke groeten,
Joop Stas

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

