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VERKEERSCOMMISSIE
Victor Veilig! Heeft u ze gezien? Sinds kort zetten
we de vier Victor Veiligs weer buiten. We doen dit
omdat de laatste tijd de verkeerssituatie rondom
de school weer chaotischer wordt. Zeker als het
regent zien we weer veel auto’s voor de school
parkeren. Daarom een reminder: parkeert u rondom
de school a.u.b. in de parkeervakken, bij de
Aardappelberg, op de Laan der Hoven of de
Verwondering. Laat dit bericht a.u.b. ook lezen aan
uw partner, of opa’s en oma’s. Het
verhoogt de veiligheid echt enorm
als we niet pontificaal voor de
school gaan staan. Spreek gerust
iemand aan die hier anders over
denkt. Samen maken we de school
veilig!
In oktober vond de jaarlijkse fietscontrole plaats
voor groep 4 t/m 8. Veel voorkomende gebreken,
zoals onderdelen die niet goed vast zitten, zadel op
verkeerde hoogte, zijn ter plekke gerepareerd door
de leerlingen van De Baander. Leerlingen met een
niet direct op te lossen gebrek aan hun fiets,
hebben een briefje meegekregen voor hun ouders.
We hopen dat de ouders die gebreken ondertussen
hebben laten repareren.
Het duurt nog even, maar hierbij alvast een
vooraankondiging: in de week van 17 mei vindt op
school de verkeersweek plaats. Er vinden diverse
activiteiten plaats, waaronder voor iedere klas een
schoolpleinactiviteit. Het kan zijn dat in uw klas nog
hulpouders nodig zijn hiervoor. Onderdeel van de
verkeersweek is het project Groene Voetstappen.
We hopen dat de leerlingen die
week zoveel als mogelijk zonder
gemotoriseerd vervoer naar
school komen. In iedere klas
wordt zowel het komen als gaan
geturfd. Aan het einde van de week wordt zowel
voor de onder- als bovenbouw bepaald welke klas

gewonnen heeft (= het minst met de auto gereisd).
Zij krijgen een prijs.
Last but not least: we zijn al een tijd op zoek naar
nieuwe leden. Het is prettig om met zoiets
tastbaars als verkeersveiligheid op en rond de
school bezig te zijn. Alle activiteiten zijn keurig
vastgelegd in een jaarrooster en er zijn
draaiboeken. Op jaarbasis kost het zo’n 10 uur. We
zouden het vooral leuk vinden als nieuwe ouders,
met een kind in groep 1, zich aan willen melden. Het
is een laagdrempelige commissie, dus een goede
manier om betrokken te raken bij de school van uw
kind. Bovendien zijn de kleuters extra kwetsbaar in
het verkeer. Ze beginnen bijvoorbeeld net te
fietsen zonder zijwielen en zijn daardoor nog een
beetje wiebelig. Ze zijn klein en hebben weinig
overzicht. En ze zijn iets speelser in hun gedrag
waardoor ze soms onverwacht gekke dingen doen.
PANNENKOEKEN
Pannenkoeken bakken bij de kleuters tijdens de
Pannenkoekendag! De foto zegt genoeg. MMMMMM.
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JUF ALITA EN MEESTER JOOP AFWEZIG
Juf Alita en meester Joop zijn volgende week
beiden afwezig. Zij gaan op studiereis. Thema van
de studiereis is onze schoolbrede aanpak gedrag:
PBIS. Zij zullen meer kennis opdoen op de
wereldwijde conferentie over dit onderwerp in San
Francisco. Ervaringen zijn te volgen via:
www.obsdemeanderstudiereis.wordpress.com
Na Pasen is juf Alita weer terug. Meester Joop zal
vanaf 4 april weer op school zijn.

komen aan mijn werkzaamheden als overblijfcoördinator op O.B.S. De Meander. Na bijna 8 jaar
draag ik het stukje over aan een ander, en mijn
laatste werkdag zal donderdag 24 maart zijn.
Mijn taken worden overgenomen door Daniëlle
Groenescheij. Zij heeft jarenlang de overblijf van
O.B.S. De Border gecoördineerd en doet dit nu bij
De Dubbelster. Zij zal zichzelf nog voorstellen!
Ik heb mijn werk met veel plezier gedaan en zal
iedereen zeer zeker gaan missen. Ik wil dan ook alle
ouders bedanken voor het in mij gestelde
vertrouwen voor de zorg van uw kinderen, en
natuurlijk de kinderen voor hun gezelligheid!
Met vriendelijke groeten,
Kim Vos

EITJE TIK
Jaarlijks houden wij op Witte Donderdag, de
donderdag voor Goede Vrijdag, onze Eitje-Tik
wedstrijd. Volgende week is het al zover! Houdt u
uw mailbox in de gaten, want aanstaande vrijdag
ontvangt u mail hierover.
OVERBLIJVEN
Aan alle ouders met (overblijvende) kinderen op
O.B.S. De Meander,
Al een aantal jaren zijn wij, mijn gezin en ik, bezig
met emigreren naar Canada. Nu is het eindelijk zo
ver, en zullen we op 31 maart in het vliegtuig
stappen. Met ons vertrek gaat er ook een einde

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.
BIJLAGEN
Bij deze nieuwsbrief ziet u hieronder nog een
bijlage over het Paasfeest in de Neng en een bijlage
van Stichting Kinderen voor KiKa. Leest u dus nog
even door.
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STICHTING KINDEREN VOOR KIKA
Beste kinderen en ouders/verzorgers,
Op vrijdag 4 en woensdag 9 maart hebben Amanda en Eloy Schoorl en Anne-Marie van Soelen in de groepen 5
tot en met 8 op De Meander korte presentaties gehouden voor de Stichting Kinderen voor KiKa over het
evenement De Berg Op.
Stichting Kinderen voor KiKa organiseert op zondag 29 mei 2016 alweer voor de vierde keer het
fietsevenement ‘De Berg Op’, waarbij kinderen in de leeftijdscategorie van 8 t/m 13 jaar rondjes op een
afgesloten parcours rond de Amersfoortse Berg fietsen en in de weken daarvoor geld ophalen voor de
bestrijding van die vreselijke ziekte kinderkanker.
Afgelopen jaar hebben 650 kinderen meegedaan waaronder ook een aantal kinderen van De Meander.
Er wordt op 29 mei a.s. in 7 heats gereden. Dansschool A-Dance, Zangschool Lucette Snellenburg, XL
Adventure, de Amersfoortse Stadskanonniers, het dweilorkest de Valleibloazers en nog meer gaan weer voor
een gezellige sfeer zorgen. Er zijn ook weer leuke activiteiten zoals een klimwand, stormbaan, springkussen en
Speleo boxen.
Alle optredens en activiteiten worden door de artiesten en organisaties voor het goede doel helemaal gratis
gedaan.
Na afloop van het fietsen krijgen de deelnemers een medaille.
Op maandag 9 mei is er ook weer een gratis actiemiddag bij Superfun voor de deelnemers die vóór 25 april een
sponsorbedrag van €35,- hebben opgehaald.
En voor de school met de meeste deelnemers is er dit jaar een bijzondere prijs! Alle deelnemers van de
winnende school mogen gratis naar een klim feest van XL Adventure.
Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de grootte van de school.
Al deze optredens en leuke activiteiten zijn natuurlijk fantastisch maar uiteindelijk gaat het om heel iets
anders: jullie inzet en bijdrage om de kans op genezing voor kinderen met kanker zo groot mogelijk te maken.
Kunnen de zieke kinderen weer op jou rekenen?
Schrijf je dan nu in!
Ga naar de website www.kinderenvoorkika.nl en klik op “inschrijven”. De rest gaat vanzelf.
Als je nog vragen hebt, stuur dan een mail naar hans@kinderenvoorkika.nl
Namens de Stichting Kinderen voor KiKa,
Monique Prins en Hans van den Hoven
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