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SCHOOLFOTOGRAAF
Nog even in de herinnering: vandaag en morgen is de
schoolfotograaf op school. Haren netjes gekamd, de
mooiste kleren aan en een liefste lach. Zo komt het
allemaal weer voor elkaar.
ONTRUIMINGSOEFENING
Op 05 september hebben wij onze ontruimingsoefening
gehouden. Alle leerlingen, inclusief ‘De Draakjes’ deden
mee. Iedereen was op tijd buiten. De evaluatie liet zien dat
het handig is om de volgende keer door te lopen vanaf het
plein en niet te wachten op elkaar. In het overleg dat
plaatsvindt met de andere scholen van de wijk zal
besproken worden waar wij terecht kunnen bij een echte
brand, zodat wij niet buiten hoeven te blijven staan.

19 SEPTEMBER – OPEN AVOND
Morgenavond hebben wij weer onze jaarlijkse open avond.
Tijdens deze avond, die start om 19:00 uur zijn
belangstellenden van harte welkom om kennis te komen
maken met onze school. Weet u nog mensen die op zoek
zijn naar een basisschool voor hun kind, dan kunt u dit
bericht doorgeven, of ons bericht op onze facebookpagina
even delen. Men hoeft zich niet aan te melden voor de
open avond.
Voor degenen die morgenavond niet kunnen, bestaat de
mogelijkheid om langs te komen op onze open ochtend van
woensdag 27 september. Eerste ronde 09:00 uur, tweede
ronde 10:15 uur. Ook hiervoor is aanmelden niet nodig.

PBIS - BOOM IN DE SCHOOL
Sinds vorige week staat er een ‘boom’ in de school. Deze
boom heeft alles met PBIS te maken. Op dit moment staan
er twee verwachtingen centraal: ‘Speel daar waar het mag’
en ‘Loop rechts op de trap’. Deze verwachtingen krijgen
extra de aandacht en wij letten daar extra op. Als een
leerling de verwachting goed uitvoert, dan kan hij/zij bij
wijze van verrassing een blaadje verdienen om aan de
boom te hangen. Na 100 blaadjes is de boom vol en gaan
wij opnieuw beginnen. Het kan zijn dat er dan al nieuwe
verwachtingen centraal staan, of dat wij nog even doorgaan
met de eerste verwachtingen. In totaliteit doen wij deze
cyclus 3 keer. Na 300 blaadjes te hebben ontvangen volgt
er een schoolbrede beloning. Welke dat is? Nu nog
onbekend, maar dat komt vanzelf goed. Wilt u weten welke
verwachtingen centraal staan, dan kunt u dat goed zien bij
de voordeuren. Daar hangen ze duidelijk zichtbaar.
PLEIN-TUIN
Tijdens de OR-jaarvergadering hebben wij kunnen vertellen
dat onze school samen met SKA een subsidie van
Indebuurt033 hebben ontvangen om het een en ander om
de school op te knappen. Achter de school in de tuin komen
kleine moestuintjes, zodat kinderen leren hoe groentes
groeien. Daarnaast komt er op het plein een
waterspeeltoestel en een ontmoetingsplek voor
buurtbewoners. Wanneer kinderen dan op het plein spelen
kunnen hun ouders elkaar ontmoeten en een boek lenen
uit de buurtbibliotheek die daar ook komt te staan. Op die
manier willen wij een bijdrage leveren aan de behoefte
vanuit de wijk om een plek te hebben elkaar te ontmoeten.
Verder zijn wij aan het nadenken over het verder
aanpassen van het plein. De OR is zich aan het oriënteren
op een interactieve paal waarbij kinderen zelf energie
opwekken en vanuit de paal opdrachten krijgen.
U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via
de nieuwsbrief.
5 OKTOBER – LANDELIJKE STAKINGSDAG
Op donderdag 5 oktober staat een landelijke stakingsdag in
het primair onderwijs gepland. Hoe deze dag er precies op
De Meander gaat uitzien is nog niet helemaal duidelijk.
Deze week zal daar meer over bekend worden. Uit voorzorg
is het goed om, indien u daar gebruik van moet maken,
alvast met de kinderopvangorganisaties contact op te
nemen om te bespreken of zij opvang kunnen verzorgen. U
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ontvangt nog een aparte brief van ons bestuur over deze
actie.

Maar we luisteren evengoed naar de levenswijsheden uit
de tradities, over hoe je gelukkig kunt zijn met elkaar.
Met vriendelijke groeten,
Anjo Spaan (docent GVO)
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 Danielle
Groenescheij 06-38826346.

GVO
Na de zomervakantie gaan onze lessen GVO (godsdienstig
vormingsonderwijs) over het onderwerp “Wij”.
Hoe moet je voor elkaar zorgen? Hoe kun je merken dat je
bij een groep hoort? Hoe doe je tegen mensen die niet bij
jouw groep horen? Dat zijn nog maar een paar vragen waar
kinderen voor zichzelf een antwoord op proberen te
vinden.
Zo aan het begin van het schooljaar is het een heel
toepasselijk onderwerp. In alle groepen moet iedereen
weer een plekje vinden.
In bijna alle godsdiensten en levensbeschouwingen is het
samenleven met anderen een heel belangrijk onderwerp.
Het meest in het oog springende voorbeeld is wel dat van
monniken en andere geestelijken. Zij trekken zich een
beetje of zelfs helemaal terug uit de “gewone wereld”. Met
elkaar vormen ze een nieuwe gemeenschap met eigen
regels.
Maar er zijn meer vormen waarin godsdiensten zich
uitspreken over hoe je moet samenleven. Ze geven heldere
leefregels die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten.
Als sommige mensen een groep vormen, dan horen
anderen daar niet bij. Dat kan niet anders. Soms wordt dat
heel belangrijk en raken mensen met elkaar in conflict
omdat ze bij verschillende groepen horen. Bij
godsdienstoorlogen is dat heel wrang: mensen vormen een
groep binnen een geloof waarin ze het beste voor iedereen
geloven, maar bevechten elkaar vervolgens om datzelfde
geloof. We lopen daar niet omheen in onze lessen en
bespreken ook de nare kanten van godsdienst en geloof.
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