Nieuwsbrief
03 oktober 2016
VAN HET LEERLINGADVIESTEAM
De eerste vergadering van het LeerlingAdviesTeam
is geweest. Hieronder doen twee leerlingen verslag
van de eerste vergadering:
De kinderen die in het LAT zitten: Nada, ze vindt
het leuk. Lara: ze vindt het leuk. Pien vindt het leuk
om dingen te bespreken. Mirthe vindt het leuk. Zij
heeft goede informatie van Jula gekregen en haar
vader zit in de OR. Jada wil graag de mening van
anderen vertellen. Zij vindt ook dat kinderen het
recht hebben om hun mening te vertellen. Sjoerd
vindt het leuk om veranderingen in de school aan te
brengen en wilde zijn laatste jaar op De Meander
het wel proberen om zitting in het LAT te nemen.
We hebben gepraat over beloningen van PBIS. Er
zijn heeeeel veel ideeën. We hebben het wel reëel
gehouden: diner, picknicken met z’n allen of een
speurtocht.
Er waren ook ideeën over hoe wij de beloning
bekend kunnen maken. Bijvoorbeeld: een touw
ophangen met wasknijpers eraan. Bij 100
wasknijpers volgt dan de beloning.
Geschreven door Mirthe en Jada.
GROEP 8 MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
Groep 8 heeft gevraagd het volgende in de
nieuwsbrief op te nemen:
Beste ouders/verzorgers,
Daniël de Vries, de broer van onze juf Debora
(groep 8) heeft een ernstige vorm van MS.
Voor een behandeling in Zweden heeft hij
€100.000,- nodig. We hebben als land al €72.044,(72%) opgehaald. Als klas hebben wij echter al
€175,- opgehaald! Maar we zijn er natuurlijk nog
niet… Daarom hebben we voor Daniël een Benefiet
Braderie georganiseerd op 5 oktober a.s. Het begint

om 12:15u. Op deze Braderie verkopen wij o.a.
cupcakes, oude spullen etc. En er wordt muziek
gespeeld door ons. De opbrengsten gaan allemaal
naar het doel: Staan voor Daan. Neem al uw lege
flessen mee, want die kunt u inleveren om te
doneren, flessen van alle winkels zijn welkom! Wij
hopen dat u ons kan helpen het totale doel te
bereiken. We zien jullie graag op onze benefiet
braderie! Voor meer informatie:
www.staanvoordaan.nl
Namens de kinderen van groep 8 (OBS De Meander,
Amersfoort)

KINDERBOEKENWEEK
Deze week start de Kinderboekenweek 2016. Extra
aandacht voor lezen, altijd goed. Vaak gebeurt het
dat mensen juist in die week een kinderboek
aanschaffen. Nu heeft Bruna een actie. Wilt u de
school extra boeken geven, doet u dan voor ons
mee?
Hoe werkt de actie ‘Sparen voor je schoolbieb’?
Ouders kopen een kinderboek bij Bruna (in de winkel
of op bruna.nl) en leveren de kassabon(nen) in op
school.
De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de
actieperiode van 3 t/m 16 oktober 2016.
De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 20
november 2016 ingeleverd worden bij een Brunavestiging. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbiebenvelop die de scholen per post hebben ontvangen.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij
elkaar op en de school ontvangt een waardebon.
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De school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van
het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.
Alvast bedankt!!!!

PBIS – GEDRAGSVERWACHTINGEN CENTRAAL
Heeft u al op de voordeur gezien dat daar twee
gedragsverwachtingen hangen? Het gaat om ‘Loop
rechts op de trap’ en ‘Speel daar waar het mag’.
Deze twee verwachtingen staan deze periode
(vorige week ingegaan, duur 4 weken) centraal. De
kinderen krijgen er extra les in.
Gedragsverwachtingen gelden niet alleen voor
kinderen, maar voor iedereen die zich in de school
bevindt. Dus ook voor leerkrachten én ouders!

dramatherapie. Ik zit nu in het derde jaar van de
opleiding dramatherapie aan de HAN in Nijmegen.
Afgelopen weken heb ik al op de school rondgelopen
en bij alle klassen ben ik even wezen kijken.
Maar wat is dramatherapie dan eigenlijk?
Het is eigenlijk wat een psycholoog doet maar in
plaats van dat ik met iemand ga praten, ga ik met
hem of haar bijvoorbeeld toneel spelen om aan
dingen te werken waar de cliënt nog moeite mee
heeft.
En iedereen die ergens tegenaan loopt mag zich
hiervoor aanmelden. Dit is hoe ik aan een kind zou
uitleggen met wat je allemaal bij mij mag komen:
Of je nou last hebt van faalangst, je bent wat
drukker, je hebt weinig concentratie, je vindt het
moeilijk om contact te maken met andere kinderen,
je hebt het thuis even niet zo makkelijk of je zit
met iets totaal anders. Je mag dan altijd bij mij
komen en ik zal proberen om jou te helpen.
Als u uw kind hiervoor wilt
aanmelden gaat dit via de
leraar van uw kind. En hij/zij
zal vervolgens contact opnemen
met mij. Hierna maken we
samen een afspraak voor een
kennismakingsgesprek waarin u
al uw vragen kwijt kan.
Groetjes,
Robin Moscato

EVEN VOORSTELLEN
Hoi, ik ben Robin! Ik ben 19 jaar, woon in
Wageningen en ik geef dit jaar op De Meander

HERFSTVAKANTIE
Lijkt het schooljaar net pas te zijn begonnen, staat
de herfstvakantie al weer voor de deur! Deze valt
van maandag 17 tot en met vrijdag 21 oktober.
Maandag 24 oktober zijn wij er allemaal weer. Veel
plezier!!!!!
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