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22 Augustus 2016
WIJ ZIJN WEER BEGONNEN!
Wij zijn er weer. Vanochtend is het schooljaar
geopend door Ramon uit groep 8. Hij is de oudste
leerling van de school. Ook Meliza, nieuwe
leerkracht bij ons op school in groep 1-2A en groep
4 heeft geholpen. Zij beiden hebben door middel
van het doorknippen van het lint het jaar officieel
geopend. Daarna waren gelukkig vele
ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid om even
een kijkje in de klas te nemen. In samenwerking met
u en met de kinderen maken wij er weer een mooi
jaar van.

ONTMOETINGSAVONDEN
Ook dit jaar starten wij weer met
ontmoetingsavonden. Tijdens deze avond ontmoet u
de andere ouder(s)/verzorger(s) van de groep en
ontmoet u de leerkracht(en). Ook zal er tijdens de
avond wat verteld worden over de inhoud van het
jaar. U ontvangt van de leerkracht een uitnodiging
met de exacte tijd. De verdeling van de avonden is
als volgt:
Groep 1-2  dinsdag 30 augustus

Groep 3-4  dinsdag 6 september
Groep 5-6  woensdag 7 september
Groep 7-8  maandag 12 september
IN GESPREK MET KINDEREN
Ook dit jaar (morgen al!) krijgt uw kind weer een
formulier mee om samen met hem/haar in te vullen.
Het gaat om de antwoorden van de leerling.
Belangrijk is om hem/haar aan het woord te laten.
Wat wil de leerling leren, wat kan het al heel goed,
wat vindt het waarschijnlijk wel moeilijk om te
leren? Gaat u met elkaar in gesprek, kom meer te
weten over uw eigen kind.
De formulieren ontvangen wij graag eind deze week
weer terug. De leerkrachten gaan daarna met
behulp van dat wat is ingevuld weer in gesprek met
uw kind.
Belangrijk dus om samen aan de slag te gaan.
(Via een andere mail ontvangt u het formulier ook
alvast.)
WOENSDAG FRUITDAG
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen goede
voeding krijgen. Daarom hebben wij de woensdag
uitgeroepen tot ‘fruitdag’. Vorig jaar is gebleken dat
veel kinderen fruit (of groente zoals een wortel)
lekker vinden om te nuttigen. Het is daarom geen
enkel probleem om uw kind dagelijks zoiets mee te
geven. Graag zelfs! Mocht de keuze op een dag voor
iets anders zijn, geeft u dan bijvoorbeeld een
boterham mee voor tussendoor. Als het maar
gezond is!
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WIJKTEAM
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 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 goed
ondersteunen bij uw hulpvraag.
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.
Vanuit het wijkteam is er een contactpersoon
verbonden aan een school. Voor OBS De Meander is
dat vanuit het wijkteam Kattenbroek Hoogland
Marleen van den Brink. Zij is te bereiken via 0623930253 of m.vandenbrink@amersfoort.nl

Spreekuur is op woensdag van 08:30-09:30 uur in de
OR-ruimte.
Het eerstkomende spreekuur zal pas gehouden
worden op woensdag 14 september aanstaande. Dit
door vakantie van Marleen.
SPREEKUUR GGD
Fleur Kuiper van de GGD komt ook dit jaar weer
spreekuur houden bij ons op school. In de eerste
helft van dit schooljaar komt zij op woensdag van
08:30 tot 09:30 uur data;
21-9-'16
12-10-'16 (onder voorbehoud)
16-11-'16
21-12-'16
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