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PBIS
Vanaf vandaag staan er weer twee nieuwe verwachtingen
centraal. Voor de komende weken zijn dit: ‘Gebruik een
binnenstem’ en ‘Geef elkaar de ruimte’. Door het goed
uitvoeren van deze verwachtingen dan kunnen de kinderen
weer een bal verdienen voor de schoolbrede beloning. Als
school meten wij het gedrag. Hiervoor hebben wij een
incidentenregistratie waarbij wij zicht krijgen op
verwachtingen die kinderen moeilijk vinden, wanneer en
waar dat is. Ook zien wij dan ook welke kinderen extra
ondersteuning nodig hebben om zich aan de verwachtingen
te voldoen. De stuurgroep PBIS bekijkt maandelijks de data
en analyseren deze dan. De week erna volgt een
terugkoppeling naar het team. Zo gedragen ook wij ons
verantwoordelijk om een veilig en verantwoordelijk klimaat
in de school te houden.

REMINDER BETALEN OUDERBIJDRAGE
Van ruim 60% van de leerlingen is de ouderbijdrage
inmiddels betaald. Helaas heeft nog niet iedereen betaald.
Mocht u nog niet betaald hebben, wilt u dit dan alsnog
z.s.m. doen? Hieronder de gegevens

SCHOOLFRUIT
Wij doen weer mee met ‘Schoolfruit’! Deze week wordt de
eerste levering gebracht. De levering is op dinsdag, zodat
het uitdelen op woensdag, donderdag en vrijdag zal zijn. De
kinderen krijgen op die dagen dan een stuk groente of fruit
rond 10 uur. Zij hoeven dan niet zelf iets mee te nemen.
Om het eten van iets gezonds te stimuleren doen wij mee
aan dit programma. Het zou mooi zijn als u op maandag en
dinsdag iets van groente of fruit meegeeft aan uw
zoon/dochter. Het project duurt tot en met 19 april 2019.

GEVONDEN
Al een poosje hangen er in de hal, aan te techniektoren,
wat kledingstukken. O.a. een heel nieuwe jas. Wie is de
rechtmatige eigenaar en neemt zijn/haar kledingstuk weer
mee naar huis? Anders gaat het naar het goede doel.

Ouderbijdrage
Groep 1 t/m 6 : € 53,50 per kind
Groep 7
: € 66,50 per kind
Groep 8
: € 89,00 per kind
Ik verzoek u de ouderbijdrage over te maken op
bankrekening NL12 INGB 0006 1184 67 ten name van
Ouderver Openbare Basisschool De Meander onder
vermelding van de voornaam van uw kind(eren) en het
nummer van de groep(en).
Vriendelijk dank voor uw medewerking,
Lisette van der Eerden
Penningmeester OR Meander
E-mail: penningmeesterormeander@gmail.com

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

HAL VERSIERD
Dat het echt herfst is hoeven wij u niet meer te vertellen.
Dat weet en voelt u al lang. Maar heeft u ook gezien hoe
mooi de hal is versierd? Dankzij heel enthousiaste ouders is
dit tot stand gekomen. Dank jullie wel!

AGENDA
Wat er de komende tijd staat te gebeuren is het volgende:
wo.
28
open ochtend nieuwe ouders
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.

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

