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POSITIVE BEHAVIOR INTERVENTION and
SUPPORT
Ook dit jaar ‘meten’ wij weer het gedrag van
kinderen en volwassenen in de school. Maandelijks
hebben wij een zogenoemde ‘meetweek’. Dan wordt
er op een dag gemeten hoeveel incidenten er zijn
om 08:30 uur, 12:00 uur, 13:00 uur en 15:00 uur.
Ook kijken wij hoe de verwachtingen in de
toiletten worden uitgevoerd en hoe dat gebeurt in
de kleedkamers. De stuurgroep binnen de school
bekijkt de scores en vergelijkt die met de scores
in de maand ervoor. Hieronder een klein overzicht
met de scores van de openbare ruimtes:

SCHOOLFRUIT
De afgelopen weken is gebleken dat het
schoolfruit op maandag geleverd wordt. Dit
betekent dat de kinderen tot en met 22 april op
dinsdag, woensdag en donderdag schoolfruit of
–groenten krijgen.

SINTERKLAAS KOMT!
Ook dit jaar hebben we weer een verzoek gedaan
bij het Grote Pietenhuis of Sinterklaas tijd zou
willen vrijmaken om De Meander te bezoeken. Van
de Regelpiet hebben we het volgende te horen
gekregen: op donderdag 26 november mogen alle
kinderen een schoen meenemen om in de klas te
zetten. Op donderdag 3 december moeten de
hulppieten van groep 5, 6, 7 en 8 hun surprises in
de klas brengen. Op 4 december zal Sint proberen
een bezoek aan onze school te brengen. We zullen
hem met z'n allen opwachten op het schoolplein om
8.30 uur. De feestelijkheden zijn de rest van de
ochtend in de speelzaal voor de
groepen 1 t/m 4. De andere
groepen feesten verder in hun
eigen lokaal. Na de lunchpauze zijn
zij nog gezellig tot 15 uur bezig.

KERSTDINER
Na het Sinterklaasfeest staat de volgende
activiteit op het programma: het jaarlijkse
kerstdiner. Met het leerlingadviesteam is
gesproken over deze feestelijke gebeurtenis.
Tijdens dit overleg noemden kinderen dat zij
graag zien dat het een gezonder diner wordt. Ook
in groepen kwam dit naar voren. Kinderen zien
liever iets gezonds dan veel zoetigheid. Wilt u
daar rekening mee houden? De intekenlijsten
hangen vanaf woensdag weer op de klassendeuren.
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November 2015
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Wat leest u hierboven?
Per verwachting ziet u de incidenten per tijdsvak.
Zo ziet u dat in oktober om 8:30 uur er 11
incidenten waren die betrekking hadden op het
gebruik van de binnenstem. In november waren dit
3 incidenten.
De stuurgroep heeft gezien dat er een
verbetering is scores zichtbaar is. Een mooi
resultaat dus. Ook zien wij dat de binnenstem
aandacht blijft behoeven. Daar gaan wij het met
de kinderen over hebben en vragen of u, wanneer u
in de school bent, hier
ook aan wilt denken.
Doordat iedereen een
binnenstem gebruikt,
zien wij dat iedereen

zich verantwoordelijk gedraagt zodat anderen aan
het werk kunnen blijven. Maar bovenal zijn wij heel
tevreden met het resultaat. Meer dan 80% van de
mensen die binnen is doet het goed!

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

