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FIETSCONTROLE
De fietscontrole is verplaatst doordat de uitvoerende
organisatie niet op de geplande datum kon. Voor de
groepen 5 t/m 8 zal de fietscontrole nu plaatsvinden op
donderdag 2 november aanstaande. Fiets meenemen dus!
KINDERBOEKENWEEK BIJ DE DRAAKJES

positieve houding naar een kind en toch een corrigerend
effect was voor mij een echte “ eye-opener”. Ik denk dat ik
hier ook in ons eigen gezin veel aan ga hebben. Het
energieniveau nam ook toe door de bevlogenheid van Joop,
Sander & Marloes over dit systeem en hoe ze vanuit passie
en liefde voor onze kinderen hierover kunnen vertellen.
Gedurende de avond was er voldoende ruimte om met
elkaar in gesprek te gaan & hebben we zelf een pictogram
uitgekozen om te gebruiken binnen het eigen gezin. Een
bijzonder geslaagde avond. Ik heb er geen spijt van dat ik
hier mijn agenda voor heb vrijgemaakt! Bedankt Joop,
Sander en Marloes!
Remco Veltkamp, vader van Tom, Mees en Sam

In het kader van de Kinderboekenweek is ook voorgelezen
bij De Draakjes van Ska kinderopvang. Een aap met blauwe
billen, daar ging het verhaal over. Ooit zoiets griezeligs
gezien? De kinderen vonden het in ieder geval heel leuk!
THEMA-AVOND PBIS
Op woensdag 11 oktober hebben wij een thema-avond PBIS
gehad. Het aantal belangstellenden was verdubbeld t.o.v.
de vorige avond rondom dit thema. Een van de aanwezigen
heeft ons het volgende verslag toegestuurd:
11 oktober 2017 thema avond PBIS
Deels vanuit interesse, deels vanuit een licht schuldgevoel
dat ik maar beperkte inzet toon op de school van onze 3
kinderen meld ik mij op woensdagavond 11 oktober om
19.30 voor een thema-avond over PBIS. PBIS staat voor
Positive Behavioral Intervention Support, een manier om
met name gewenst gedrag positief te bekrachtigen.
Anderhalf uur later sta ik met een energiek gevoel weer
buiten de deur. Het leuke van PBIS is dat door het positieve
te benadrukken er bij jezelf ook veel meer “positiviteit”
ontstaat. Door het positieve te benadrukken, binnen een
sociale context, kijken de kinderen naar elkaars gedrag en
heeft dit een corrigerend effect. De combinatie van een

WERKGROEP TUIN/PLEIN
Hebt u affiniteit met de tuin/het plein en wilt u graag
meedenken en doen? Dan bent u van harte welkom om in
onze werkgroep plaats te nemen. Deze werkgroep zal
bestaan uit ouder(s)/verzorger(s) van onze school en SKAkinderopvang. Op die manier komen de plannen mooi
samen. Voor alle duidelijkheid: wij hebben al een begin
gemaakt. Een eerste ontwerp ligt al klaar. U kunt zich
aanmelden door een mailtje te sturen naar
joop.stas@meerkring.nl
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CREATIEVE THERAPIE – EVEN VOORSTELLEN
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Rosa van Dongen, 21 jaar oud en ik woon in
Utrecht. Dit gehele schooljaar loop ik stage op De Meander.
Ik studeer creatieve therapie beeldend aan de HU in
Amersfoort, ik heb voor deze studie gekozen omdat ik een
passie heb voor beeldend werken en graag aan de slag ga
met mensen. Om mijn vorige stage-ervaring te verbreden
ben ik heel enthousiast over het werken met kinderen in de
basisschoolleeftijd. Net zoals de school zelf, sta ik achter de
gedachte dat elk kind uniek is, dat het belangrijk is dat er
een veilige omgeving gecreëerd wordt waarin de kinderen
zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Tijdens de periode dat ik hier als
stagiaire ben zal ik aan de slag gaan
met kinderen die uiteenlopende
problemen ervaren en extra hulp
kunnen gebruiken. De beeldende
therapie is laagdrempelig voor
kinderen; het is een natuurlijke manier
om met problemen om te gaan en
doen voelt vaak veiliger dan praten.
Met vriendelijke groet,
Rosa van Dongen
Vaktherapeut Beeldend i.o.
BONNEN SPAREN
Een ouder tipte ons over de volgende actie. Wie bij
boekhandel Riemer boeken koopt kan ervoor zorgen dat
school hier weer voordeel aan heeft. Hoe? Door het
bonnetje aan school te geven, zodat zij bij aanschaf van een
boek weer korting krijgen. Dit lijkt ons een prima plan.
Koopt u dus iets bij boekhandel Riemer op Emiclaer, geeft u
dan ons de bon, zodat wij met korting een mooi boek
kunnen kopen!
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.
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