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OR-JAARVERGADERING
Uitnodiging jaarvergadering Ouderraad

en leerzaam jaar voor de kinderen van maken.

Dinsdag 15 september om 20:00 zijn alle ouders
van De Meander welkom om aanwezig te zijn
tijdens de jaarvergadering van de Ouderraad. We
leggen uit wat de Ouderraad doet en wie er
momenteel in de Ouderraad zitten. Tijdens deze
jaarvergadering blikken we kort terug op het
afgelopen schooljaar en sluiten we de boeken. We
kijken vooral vooruit naar komend schooljaar.
Welke activiteiten staan er op de kalender? Wat
gaat de Ouderraad komend jaar samen met het
schoolteam doen? Waaraan geven we de
ouderbijdrage uit?
Gezamenlijk stellen we de begroting en de
activiteitenkalender vast. Wil jij dus weten wat er
gebeurd met jouw ouderbijdrage? Of wil je weten
wat er op school aan activiteiten wordt
georganiseerd? Heb je zelf ideeën om een
activiteit te organiseren of te helpen bij
bestaande activiteiten? Kom vooral langs, iedereen
is welkom. Samen met de ouders maken we van De
Meander een leuke school en zorgen we voor mooie
herinneringen voor onze kinderen.

CIRCUS!
Zoals u vorige week heeft kunnen lezen in een
afzonderlijke mail, vieren wij dit jaar ons 25 jarig
bestaan. Daarnaast viert Stichting Meerkring ook
haar 20 jarig bestaan. Deze mooie verjaardagen
worden gevierd met het circus. U heeft kunnen
lezen dat uw hulp hard nodig is om voor onze
kinderen een heel bijzondere dag te kunnen
realiseren. Uw aanmelding kunt u sturen naar
ouderraad@obs-demeander.nl
Aan het eind van de dag zullen de kinderen
optreden in hun eigen circus. Hoe leuk is dat! U
bent dan ook van harte welkom om de kunsten te
aanschouwen.

EVEN VOORSTELLEN: CARIN KOEKOEK
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, zou
Carin Koekoek (leerkracht groep 4) zich even
voorstellen.
Hallo allemaal,
Ik ben Carin Koekoek, getrouwd, moeder van drei
kinderen en woonachtig in Scherpenzeel. Sinds
1992 ben ik werkzaam in het onderwijs, zowel
fulltime als parttime in verschillende functies. Nu
mijn eigen kinderen een
leeftijd hebben bereikt dat er
ruimte is ontstaan om meer te
gaan werken, ga ik met veel
plezier aan het werk in groep 4
op De Meander. Samen met
Nesrin ga ik er een veilig, leuk

SCHOOLFOTOGRAAF
Over precies twee weken komt de schoolfotograaf
naar onze school. In de mail van vorige week heeft
u precies kunnen lezen welke groep op welke dag
aan de beurt is.
GEZOND TRAKTEREN
Ook dit jaar zij al weer traktaties uitgedeeld. Het
valt ons op dat de traktaties vaak snoep bevatten.
Om de traktatie gezonder te laten zijn, kunt u op
internet diverse leuke voorbeelden vinden. Kijkt u
bijvoorbeeld maar op
http://www.gezondtrakteren.nl. Op deze wijze is
een traktatie leuk, lekker én gezond. De kinderen
leren zo spelenderwijs gezond te eten.

Gezonde voeding promoten wij ook al door op
woensdag een fruitdag te hebben. Alle kinderen
nemen dan voor het tussendoortje een stukje fruit
mee naar school.

KORFBALLEN MET DE KLEUTERS
De kleuters van groep A en B zijn uitgenodigd om
mee te doen met de Giga Kangoeroe-sportdag van
korfbalvereniging MIA.
Deze sportdag is op woensdag 16 september
Om 08:45 uur worden wij bij korfbalclub ckv MIA
verwacht, het programma start om 09:00 uur.
Rond 11:00 uur is het programma afgelopen en
gaan we weer naar school.
STAGIAIRE CREATIEVE THERAPIE
Beste ouders/verzorgers,

Tijdens dit hele proces word ik begeleid door
Marcella Klamer, beeldend therapeute. Ook op
school heb ik een
aanspreekpunt, namelijk
Margreet van der Oest van
groep zes. Wanneer er vragen
zijn kunnen jullie mij uiteraard
altijd aanspreken op De
Meander of mailen naar
babette.verheijden@obsdemeander.nl .
Tot ziens op De Meander!

Inmiddels is het schooljaar alweer even begonnen
en ik zou me graag officieel aan jullie willen
voorstellen. Ik ben Babette Verheijden en ik ben
voor aankomend schooljaar de beeldend
therapeute in opleiding op De Meander. Ik volg
deze studie aan de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen en dit schooljaar wordt mijn derde jaar
van de opleiding. Ik ben op maandag, dinsdag en
woensdag op De Meander om extra ondersteuning
te geven aan kinderen die dat nodig hebben. Ik
ben er voor de kinderen die bijvoorbeeld
problemen in de klas ervaren of thuis
moeilijkheden hebben die een rol spelen. Het kan
bijvoorbeeld zijn dat een kind moeilijk zijn of haar
emoties kan uiten of juist overgevoelig is. Ook kan
een kind bijvoorbeeld moeite hebben met sociale
contacten of heel aanwezig zijn in de klas. Het kan
voorkomen dat er sprake is van een scheiding of
dat een kind een bepaald verlies te verwerken
heeft. Dit waren nog maar enkele voorbeelden van
redenen waarom een kind bij mij zou kunnen
komen.
Als een kind baat zou hebben bij beeldende
therapie vindt dit altijd in overleg met de ouders
en leerkrachten plaats. Wanneer de kinderen bij
mij komen ga ik individueel met ze aan de slag door
beeldend te werken. Dit kan inhouden dat ik
bijvoorbeeld met het kind ga tekenen, schilderen,
kleien of knutselen. Het beeldend werken geeft
kinderen de mogelijkheid om spelenderwijs met
hun moeilijkheden bezig te zijn. De beeldende
therapie is een veilige plek waar een kind alles mag
laten zien. Het werk dat gemaakt wordt is blijvend
en tastbaar en een kind kan het mee naar huis
nemen om te laten zien. Ook kan er samen met het
kind aan de hand van het werk gekeken worden
naar de vooruitgang die hij of zij gemaakt heeft.

Met vriendelijke groet,
Babette Verheijden
Beeldend therapeut i.o.

VERKEER
Afgelopen jaar heeft de verkeerscommissie
meerdere activiteiten uitgevoerd om uw aandacht
voor een veilige verkeerssituatie rondom de
scholen te vragen. Er is in die tijd een
verkeersproef geweest. Deze verkeersproef is
inmiddels afgerond en heeft geleid tot een
verbetering van de verkeersveiligheid. Het is goed
om aan het begin van het schooljaar de regels en
afspraken weer in acht te nemen om zo samen de
veiligheid van de kinderen te waarborgen. Komt u
zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school.
Mocht het zo zijn dat u met de auto naar school
komt, parkeert u deze dan alleen in de daarvoor
bestemde parkeervakken. Wij vragen u te
parkeren aan de Laan der Hoven of aan De
Verwondering. Veiligheid gaat boven alles.
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

