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NAMENS DE MR
Namens de MR onderstaand bericht:
De medezeggenschapsraad heeft plaats voor drie
nieuwe ouders
Met veel enthousiasme en plezier hebben wij de
afgelopen jaren deelgenomen aan de MR. Meedenken
en inspraak hebben in beleid en ontwikkeling van de
school in het belang van de kinderen heeft ons
gemotiveerd om onze energie in de MR te steken.
Ouders kunnen hun kennis en kwaliteiten inzetten
om mee te denken in het beleid van de school. In de
MR komen drie perspectieven bij elkaar en tot hun
recht. Het ouderperspectief, het perspectief van
de leerkrachten en het perspectief van de directie.
De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders met
drie leden en drie leerkrachten en vergaderen
ongeveer 1x per maand, waarin een deel van de
vergadering met de directie is. Naast de vaste
onderwerpen, zoals het jaarplan, begroting,
leerlingenaantal en formatie, komen ook jaarlijks
actuele onderwerpen aan bod die het belang van de
school aangaan.
Voor twee ouders zit de MR termijn er aan het
einde van dit schooljaar op. Voor de derde ouder
gaat het jongste en tevens laatste kind op de
Meander na de zomer naar groep 8 en dit vraagt
tijd voor andere zaken.
Vind je het leuk om jouw kwaliteiten en kennis te
delen en mee te denken over de ontwikkeling en
het beleid van de school dan is wellicht een
plaats in de MR iets voor jou.
Procedure:
Je kunt je interesse kenbaar maken door een mail
met motivatie te sturen naar:
mr@obs-demeander.nl

De sluitingsdatum om te reageren is 30 november
2016.
Bij meer dan drie geïnteresseerde ouders volgt
begin 2017 een verkiezing.
Bij drie geïnteresseerde ouders volgt automatisch
benoeming als MR-lid.
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PBIS
Vandaag krijgen wij bezoek van directeuren vanaf
Sint Maarten. Ook daar werken zij met PBIS. Zij
worden door dezelfde begeleidster begeleid als wij
en komen kijken hoe wij de implementatie van PBIS
hebben doorlopen.
Vanmiddag is er na schooltijd een workshop door
Scott Ross. Hij is Amerikaans deskundige op het
gebied van pestpreventie. De workshop is bestemd
voor andere scholen die werken met PBIS. Ons team
mag zo maar aansluiten. Leren op de eigen school.
Hoe gemakkelijk is dat!
PARKEREN
Het weer wordt slechter. Vandaag hebben wij het
allemaal kunnen merken. Regen, wind, sneeuw
misschien. Dat betekent vaak ook dat kinderen
minder snel zelf naar school komen, maar worden
gebracht met de auto. Wilt u, om de veiligheid van
een ieder te garanderen, uw auto in een parkeervak
plaatsen, of aan de Laan der Hoven of achter de
school? Dan krijgt u van ons een dikke positieve
duim!
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OVERBLIJVEN
Beste ouders/verzorgers,
Het is weer herfst, de blaadjes vallen van de bomen
en buiten wordt het al wat kouder. Gelukkig treffen
we het nog met het weer en kunnen
we tijdens de TSO nog lekker buiten
spelen.
De kinderen kunnen kiezen uit:
lekker scheppen in de zandbak, klimmen, voetballen
of meedoen aan de activiteiten op het plein. Bij
slecht weer gaan we eerst gezellig eten en dan
mogen de kinderen binnen spelletjes doen of lekker
kleuren en knutselen.
Twee weken voor de start van de herfstvakantie
hebben wij, bij wijze van proef, het lunchen en
buiten spelen omgeruild. De onderbouw start nu met
buiten spelen om vervolgens te gaan lunchen en de
bovenbouw gaat eerst lunchen en dan lekker buiten
spelen. Wij als overblijfkrachten merken dat het
tussen de middag beter loopt en dat de kinderen
het ook fijner vinden.
Sinterklaas is ook alweer in aantocht. Nog even en
het is zover. De kleurplaten liggen al klaar en de
activiteiten zijn door ons voorbereid, maar wat we
gaan doen, verklappen we nog niet !
Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij dagelijks te
bereiken op onderstaand telefoonnummer of emailadres.

SCHOOLFRUIT
Deze week starten wij op school met schoolfruit.
Wij krijgen voor 3 keer fruit/groente aangeboden.
De levering is op maandag, dus zal er op dinsdag
voor het eerst uitgedeeld gaan worden aan de
kinderen. Wij weten dat er voor deze week
waspeen, appel en kiwi. Een gezonde start van een
extra gezonde periode!

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
Daniëlle Groenescheij 06-38826346.

Kijkt u ook nog even op de volgende pagina voor
een uitnodiging om mee te praten over het
Wijkplan Kattenbroek. Uw wijk en u kunt
betrokken zijn!

Met vriendelijke groet,
Team Brood & Spelen De Meander
Lilian Lansink
06-38826346
meander@broodspelen.nl
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