Nieuwsbrief
21 november 2016
NAMENS DE MR
Namens de MR nogmaals 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.

Bij meer dan drie geïnteresseerde ouders volgt
begin 2017 een verkiezing.
Bij drie geïnteresseerde ouders volgt automatisch
benoeming als MR-lid.
Maartje
van
Hardeveld
Remco de
Noord
Fennie
Zwanepol

PBIS
Goed gedrag kun je leren. Dat is zeker. Tijdens de
metingen in de laatste meetweek hebben wij dat ook
kunnen zien. Alle groepen hebben opnieuw een ballon
verdiend. Deze hangen aan ‘de ring’ in de hal. Bij 24
ballonnen krijgen de kinderen allemaal een
schoolbeloning. In het Leerling Advies Team (LAT)
is over deze schoolbrede beloning gesproken. Een
van de ideeën van de kinderen was het organiseren
van een schoolpicknick. Daarvoor is gekozen.
Natuurlijk hopen wij dat ook de nieuwe meetweek
(volgende week) weer goede resultaten laat zien.
Dan kunnen wij daarna de laatste ballonnen uitdelen
en de schoolbrede beloning verder gaan
voorbereiden.
Tijdens de meetweek volgende week ziet u weer
twee nieuwe verwachtingen op de voordeur hangen.
Het gaat dan om “Was je handen met zeep” + “houd
het hier schoon”. Deze twee verwachtingen hebben
betrekking op het toilet.

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.
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NIEUWE LOGOPEDISTE
Hallo allemaal,
Graag stel ik me voor als de nieuwe logopedist op
deze school. Ik ben Inge Bressers en ik ben
werkzaam op de Border op vrijdagochtend. Wanneer
u uw kind wilt aanmelden of meer informatie wilt
over logopedie kunt u altijd bellen naar:
0610484156 of een mail sturen naar
inge.logopedie@gmail.com. Binnen één werkdag
wordt er een afspraak met u gemaakt.
Met vriendelijke groet
Inge Bressers
All-round logopedist
Direct Toegankelijk logopedist
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
De praktijk is lid van de NVLF
Logopediepraktijken
Tel: 0610484156 (binnen een werkdag worden
voicemails beantwoord)
Werkdagen: maandag en vrijdag

GVO
Beste ouders,
Het lijkt misschien nog lang te duren, maar over een
paar weken zitten we alweer midden in het
decembergevoel. Het donker, de lichtjes en de
sfeervolle gezelligheid maken elk jaar weer indruk
op mensen. De lessen GVO dragen daar ook dit keer

weer aan bij. Ze gaan over het gloedvolle onderwerp
Goud.
Goud is kostbaar en waardevol. Dat komt natuurlijk
omdat er zo weinig van is. Goud en rijkdom hebben
alles met elkaar te maken, maar dat is niet alleen
gezellig en mooi. Goud maakt bijvoorbeeld ook
hebberig. Met de leerlingen verken ik wat goud mooi
en warm maakt en waar het koud en lelijk wordt.
Goud staat voor alles wat het leven bijzonder en
waardevol maakt. Mensen kunnen een hart van goud
hebben. De beste prestatie wordt beloond met een
gouden medaille. Ook in godsdiensten wordt goud
gebruikt om het goddelijke en heilige te vereren.
In oosterse kerken is een speciale manier
ontwikkeld om heiligen te schilderen op houten
panelen. Op deze iconen wordt veel goudverf
gebruikt. Het geeft aan iconen een bijzondere
sfeer. Het is niet de enige manier waarop goud
binnen het christelijke geloof wordt gebruikt om
het heilige en goddelijke te verbeelden. Ook in
andere religies is het gebruikelijk om het goddelijke
en goud met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld door
middel van gouden beeldjes.
De weken voor kerst is er dit jaar ook ruimte voor
Maria de moeder van Jezus. Ook komen de drie
wijzen Jezus eren met wierook, mirre en goud.
Het duurt gelukkig nog even voordat we aan het
kerstfeest toe zijn!

Met vriendelijke groeten,
Anjo Spaan (docent godsdienstig
vormingsonderwijs)
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Onderstaande flyer is ons toegezonden met de vraag dit met u te delen. Wanneer kinderen naar deze instuif
gaan, gaat dit geheel op eigen initiatief en verantwoordelijkheid.
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