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5 OKTOBER: SCHOOL GESLOTEN!
U bent al eerder op de hoogte gebracht van de staking op 5
oktober aanstaande. Dus nog in de herinnering: donderdag
aanstaande is de school gesloten!
THEMA-AVOND PBIS
Vorige week heeft u een uitnodiging ontvangen voor de
thema-avond PBIS. Deze avond wordt gehouden op
woensdag 11 oktober aanstaande. Heeft u zich nog niet
aangemeld voor deze avond, maar wilt u wel komen, dan
vraag ik u voor de aanmelding het formulier te gebruiken
dat u vindt via
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct79RNNc2ur
OG05kxIC9BNx6j3JgDU1nCNjJ32nTkAzCA7MQ/viewform
U bent van harte welkom!

MR
De nieuwe oudergeleding van de MR (Mike, Marjolein en
Femke) stelt zich graag even aan u voor.
Ik ben Mike van der Eerden, vader van Janneke, Madelief
(groep 4) en Feline (groep 1/2B) In het dagelijks leven ben
ik werkzaam bij RTL, als lead-developer voor Buienradar.
Als lid van de MR wil ik graag meedenken over het te
voeren beleid. Daar waar nodig wil ik de beste oplossing
vinden voor zowel school als ouders, maar vooral het beste
voor de leerlingen. Als oudergeleding van de MR
vertegenwoordigen wij jullie als ouders dus mocht je iets
willen aankaarten aarzel dan vooral niet om eens van ons
aan te schieten op het schoolplein of via de mail naar
mrdemeander@gmail.com.
Ik ben Marjolein van Harmelen, een betrokken ouder en
moeder van de tweeling Maarten en Wouter (groep 7).
In de onderbouw was ik actief als leesmoeder (o.a.
flitslezen), overblijfkracht TSO, lid van de Ouderpraat en lid
van de Verkeerscommissie. Verder vind ik het leuk om bij
schoolactiviteiten te helpen, daar hebben jullie me
misschien wel eens gezien. Ik heb enige ervaring als OR lid
(en vice voorzitterschap) in een grote Thuiszorgorganisatie,

waar ik toen werkte. Maar dit is inmiddels een behoorlijke
tijd geleden. Nu wil ik mij graag inzetten voor onze school
en een bijdrage leveren aan het schoolbeleid. Mijn grootste
drijfveer is meedenken, invloed uitoefenen en het positief
kritisch volgen van beleid.
Natuurlijk is het belangrijk om draagvlak van jullie ouders/verzorgers, leerkrachten en medewerkers- te
hebben en hoort een MR gevoed te worden. Schroom dus
niet om mij of een van de andere MR leden aan te spreken.
Hoe het op school gaat en hoe de sfeer is dat bepalen we
met elkaar samen!
Ik ben Femke Kuipers (33), moeder van Roza (4) en Felix (2)
Schram. Begin van dit schooljaar is Roza gestart op de
Meander in groep 1/2A en het lijkt mij interessant om vanaf
de start van hun schoolcarrière nauw betrokken te zijn bij
de school van mijn kinderen. Om op die manier de school
en andere ouders te leren kennen en mijn steentje te
kunnen bijdragen aan een veilige en prettige leeromgeving
en pedagogisch klimaat.
Ik kom dus blanco in de MR, maar neem daarin wel mijn
ervaringen mee als leerkracht van een SO, cluster 2 school
(voor kinderen met een communicatieve beperking zoals;
slechthorendheid, taal spraak problematiek of autisme)
waar ik de afgelopen 10 jaar heb gewerkt en de kennis
vanuit mijn huidige functie als Ambulant Dienstverlener
cluster 2 die ik sinds januari 2016 bekleed.
Een goede vertrouwensrelatie en vruchtbare samenwerking
tussen ouders en school zijn voor mij belangrijk. Een
heldere communicatie om voldoende geïnformeerd te zijn
en een transparante en eerlijke houding zijn daarin voor mij
belangrijke sleutelwoorden.
VAN DE OUDERRAAD
Hulpouders gevraagd - najaar 2017
Ook dit jaar staan er weer veel activiteiten op het
programma op school. Voor een aantal activiteiten kunnen
we jullie hulp gebruiken. Help je ons door de handen uit de
mouwen te steken? Geef dan in de vragenlijst je voorkeur
aan hoe je kunt helpen. Ga naar
http://tinyurl.com/OuderhulplijstMeander
of scan de QR code met je mobiel. Op school is eventueel
een fysiek formulier te krijgen bij de leerkracht. Het
formulier graag uiterlijk 13 oktober weer inleveren.
Dankjewel, namens de kinderen!
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HERFSTVAKANTIE
De tijd vliegt voorbij. Nog maar twee weken en dan is het
alweer herfstvakantie! De school is gesloten van 16 tot en
met 20 oktober aanstaande. 23 oktober zijn wij er allemaal
weer. Veel plezier bij het lopen door de gevallen bladeren,
het zoeken naar paddenstoelen, het uitslapen en even
lekker nietsdoen!

OPEN LESSEN ÉN OPEN DAG
Altijd al willen zien hoe het er tegenwoordig in de klas aan
toe gaat? Kom dan naar de open lessen voor eigen ouders!
Deze vinden plaats op woensdag25 oktober en vrijdag 27
oktober. Per dag zijn er twee rondes: de eerste is van 09:00
– 09:45 uur, de tweede ronde is van 11:00 – 11:45 uur. De
inschrijfformulieren hangen bij de klassendeuren. Noteert u
uw naam even? U bent van harte welkom!
Op woensdag 25 oktober is ook weer de volgende open
dag. Ook hierbij, zoals gebruikelijk, twee rondes: een om
09:00 uur en een om 10:15 uur. Belangstellenden zijn van
harte welkom en hoeven zich hiervoor niet aan te melden.

BROOD en SPELEN
5 Oktober
Omdat de Meander gesloten is op 5 oktober i.v.m. de
landelijke staking van leraren is er ook geen tussenschoolse
opvang. Voor de kinderen die op die dag op abonnement
zouden komen wordt deze dag gecrediteerd op de
eerstvolgende factuur. Deze dag kan niet geruild worden
met een andere dag in die week.
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.
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