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PERSONEEL
In het overzicht dat u vorige week heeft ontvangen met de
bezetting en taken van medewerkers, mist u de naam van
Chantal Veldkamp. Gelukkig is Chantal volgend jaar nog bij
ons werkzaam als onderwijsassistent, maar was ik per abuis
vergeten haar naam te vermelden in het overzicht. Excuses!

ZOMERFEEST
Komende woensdag is het jaarlijkse Meander Zomerfeest
op het plein. We maken die avond een Europa-reis met
spellen uit verschillende landen en eten dat jullie zelf
meebrengen. Nog wat laatste informatie:
Vanmiddag om 15 uur kun je nog kaartjes kopen (€ 1 per
kind, ouders komen gratis).
Bij de klassen hangen inschrijflijsten met gerechten. Als
iedereen genoeg meeneemt voor zijn eigen gezin, dan
maken we er samen een mooi buffet van en is er genoeg
voor iedereen.
We zoeken nog een paar hulpouders die willen helpen bij
de spellen. Bijvoorbeeld lintjes uitdelen bij het voetballen,
stelten vasthouden of schminken. De lijst staat vanmiddag
bij de kaartverkoop en morgen en overmorgen beneden in
de hal, dus schrijf je
nog even in.
We hopen iedereen
woensdagavond te
zien 🌞.
Tot dan!
Groeten van de
Ouderraad
DOORSCHUIFOCHTEND
Woensdag hebben wij de doorschuifochtend. De kinderen
starten allemaal in hun eigen groep. Dan worden zij
opgehaald door de juf of meester van volgend jaar en
maken zij kennis met haar of hem en met evt. nieuwe
klasgenoten. Na ruim een uur gaat iedereen weer terug
naar het eigen lokaal om uit te kijken naar de start van het
nieuwe jaar bij de nieuwe juf of meester!

WERELDRELIGIES
In overleg met het dienstencentrum GVO en HVO is een
kleine wijziging voorgesteld t.o.v. de eerdere informatie die
u heeft gekregen m.b.t. het veranderde aanbod voor
wereldreligies. Dit, omdat dit leidt tot een grotere
zekerheid voor vakdocenten en afstemming met een
andere school van Meerkring. In overleg met de MR is het
aanbod nu als volgt vastgesteld.
Voor de groepen 5 t/m 8 hebben wij het onderdeel
‘Wereldreligies’. Vakdocenten van het dienstencentrum
GVO en HVO komen de kinderen meer informatie geven
over hun specifieke geloofsrichting, zonder dat het
belerende lessen zijn. Belangrijk is dat er kennis ontstaat
over diverse religies en van daaruit begrip. Gezien het feit
dat de groepen te groot zijn voor de docenten van het
dienstencentrum, worden zij bij deze lessen gesplitst. Op de
volgende pagina ziet u schematisch hoe het aanbod er dan
uitziet.

IGVO = Islamitisch Godsdienstig Vormings Onderwijs
BVO = Boeddhistisch Vormings Onderwijs
HVO = Humanistisch Vormings Onderwijs
PC = Godsdienstig Vormings Onderwijs Protestants
Christelijk
Voordat er gewisseld wordt van religie vindt er in de klas
een dialoogles plaats, waarin de kinderen elkaar
informeren over dat wat zij geleerd hebben. In elk leerjaar
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gaan de kinderen op bezoek bij een gebedshuis, zodat zij
ook in werkelijkheid zien hoe dat eruit ziet.
Als ouder(s)/verzorger(s) bezwaar hebben dat hun kind
deelneemt aan deze lessen, dan worden zij door de directie
uitgenodigd voor een gesprek om goed af te stemmen wat
de bezwaren zijn en wat evt. mogelijk is.

NAMENS BEA, VAKDOCENT HVO
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor hoeveel kinderen ik de afgelopen 11 jaar HVO-lessen
heb verzorgd weet ik niet meer. Inmiddels kom ik oud
leerlingen tegen die zelf les geven. In die zin wordt de
boodschap doorgegeven en gaat het werk gewoon door.
Zelf ga ik nu stoppen op de Meander en verzorg komende
week mijn laatste HVO-lessen. Met plezier kijk ik terug op
de vele groepen 6 en 7 waarmee ik heb gewerkt. Aan de
hand van de leef- en belevingswereld van uw kind zocht ik
naar de aansluiting op de humanistische uitgangspunten.
Met onderwerpen die de kinderen
bezig hield en waarover zij
nadachten en zich leerde
uitspreken. Een mooie rol om hierin
als docent betekenisvol te kunnen
zijn. Met als belangrijkste
boodschap zelf
verantwoordelijkheid nemen voor de eigen keuzes.
Ik dank u voor deze geboden mogelijkheid om zo een
bijdrage te hebben kunnen leveren aan het
ontwikkelingsproces van uw kind op weg naar een
volwassen leven.
"Ik kan niemand iets leren, ik kan ze alleen helpen
nadenken" (Socrates)
Met vriendelijke groet,
Bea de Ridder - HVO-docent

kinderpaspoort vol leuke zomeractiviteiten. Ga mee op reis
naar Natuurplaneet, Creatief planeet, Ontdekplaneet,
Smulplaneet en Sportplaneet. Ontdek dat je er van alles kan
doen zoals sporten, knutselen, muziek maken, bouwen of
bijvoorbeeld een ijsje halen!
Heb je leuke zomeractiviteiten ontdekt? Op vertoon van de
ZomerPretPas zijn de aangeboden zomeractiviteiten gratis
of met korting te bezoeken. Bij elke activiteit krijg je na
afloop een stempel achterin jouw ZomerPretPas. Wat je
met al die stempels kunt doen? Dat houden we nog even
geheim…
Vlak voor de zomervakantie krijgen alle
basisschoolkinderen van groep 1 t/m groep 8 in Amersfoort
een gratis ZomerPretPas via school. Jouw juf of meester
deelt hem dan uit in de klas. Geen
ZomerPretPas gehad? Kijk op
www.zomerpretpas.nl hoe je er toch
eentje kan krijgen.
Wil je meer informatie en/of uitleg
over hoe de ZomerPretPas werkt, kijk
dan naar ons leuke uitlegfilmpje op
onze website: www.zomerpretpas.nl
Leuk als je ons volgt via facebook &
instagram!
facebook.com/zomerpretpas
instagram.com/zomerpretpas
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02 september start schooljaar 2019/2020
ZOMERPRETPAS
Volgende week krijgen alle kinderen een Zomerpretpas.
Hier alvast wat informatie.
De ZomerPretPas komt naar je toe!
Deze zomervakantie kunnen alle Amersfoortse kinderen
van 4 t/m 12 jaar op avontuur door de hele stad en iets
daarbuiten met de gratis ZomerPretPas. Een papieren

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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