Nieuwsbrief
02 september 2019
WIJ ZIJN WEER BEGONNEN!
2 september 2019 stond al een tijdje in de boeken als de
dag dat schooljaar 2019 – 2020 van start zou gaan. En zo
geschiedde vanochtend. Zoals gebruikelijk stonden de
geluidsboxen buiten, hingen de vlaggen aan de gevels en
was iedereen goedgemutst! Helaas was er geen muziek,
want een essentieel onderdeel van de installatie was niet
gevonden. Dan maar luid-roepend iedereen welkom
geheten én voorgesteld. Alle personeelsleden van de
maandag kwamen op het podium en werden onder luid
applaus welkom geheten. Fijn om zo welkom te mogen
beginnen. Wij gaan er positief tegen aan om er samen met
de kinderen en u iets moois van te maken. Wees welkom!

In de volgende nieuwsbrief stellen de nieuwe collega’s die
deze week starten zich persoonlijk aan u voor.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 26 september komt de schoolfotograaf weer
langs. Dit jaar worden de foto's gemaakt door De Nieuwe
Schoolfoto. De kinderen kunnen individueel op de foto en
met broertjes/zusjes en er komen uiteraard weer
klassenfoto's.
Ook kunnen er na schooltijd foto's gemaakt worden met
broertjes/zusjes die niet op onze school zitten. Hiervoor
hangen in de hal intekenlijsten. De fotograaf maakt
hiervoor een planning. In de hal hangt een lijst waarop je je
hiervoor in kunt schrijven. We starten met de eerste twee
kwartieren (15:15 - 15:30 en 15:30 - 15:45 uur), wanneer
deze vol zijn kun je voor het volgende kwartier inschrijven.
We zijn nog op zoek naar hulpouders die deze dag ook een
paar uurtjes kunnen helpen (8:30 – 12:00 of 13:00 – 16:15
uur). Naast dat het leuk is om te helpen krijg je als
hulpouder ook 25% korting op de schoolfoto’s van je
kinderen. Kun en wil je ons helpen, laat dit dan even weten
aan Marloes of via ouderraad.meander@meerkring.nl

JUBILEUM
Vandaag hebben wij in het
klein een jubileum gevierd
van Ingrid (leerkracht groep
1-2A). Zij is precies 25 jaar
werkzaam bij ons op school.
Wat een tijd al! Hiervoor
heeft Ingrid een prachtige
bos bloemen en een
cadeaubon ontvangen. Fijn
om te weten dat wij zo veel
ervaring in huis te hebben.

CIRKELFORMULIER
Vandaag hebben de kinderen het zogenaamde
‘cirkelformulier’ mee naar huis genomen. Bedoeling is dat u
met uw kind over het formulier praat, de antwoorden van
uw zoon/dochter invult en het dan weer meegeeft naar
school. Op die manier kan de leerkracht weer goed
voorbereid het eerste kindgesprek gaan voeren. Zorgt u
ervoor dat het formulier vrijdag weer op school is? Bedankt
alvast!
VERVANGING
Ook leerkrachten kunnen ziek worden. Die ervaring hebben
wij allemaal. Op het moment dat een leerkracht ziek is, dan
wordt een verzoek ingediend bij de vervangingspool om
een vervanger in te zetten op onze school. Vaak wordt dan
het tekort aan leerkrachten merkbaar; er is geen vervanger
beschikbaar. Als er ook binnen ons eigen netwerk niemand
beschikbaar is, dan schakelen wij over op een noodplan.
Op de eerste dag worden alle kinderen van de groep van
de zieke leerkracht verdeeld. Zij krijgen dan een deel van
het werk van die dag mee en gaan daar zelfstandig mee aan
de slag onder het toeziend oog van een andere leerkracht.
Het programma gaat dus voor een deel door.
Mocht het zo zijn dat de tweede dag er nog geen vervanger
beschikbaar is, dan wordt u via de mail op de hoogte
gebracht dat de kinderen thuis kunnen blijven. Alleen in het
geval dat u geen opvang kunt regelen kunnen de kinderen
wel naar school. Zij worden dan onderverdeeld onder de
overige groepen en krijgen alleen zaken mee om te doen
die niets met het normale programma te maken hebben.
Hierdoor ontstaat er geen verschil in waar kinderen zijn in
het programma.
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Voor een mogelijke derde dag zonder invaller kijken wij of
het mogelijk is een ambulante medewerker met
lesbevoegdheid voor de groep te zetten, of een andere
groep te verdelen.
Voor de kleuters is de regeling anders. Daar zullen wij bij de
eerste dag afwezigheid van de leerkracht, zonder
invalleerkracht u al mailen met de vraag uw zoon/dochter
thuis te houden. Dit, doordat wij maar twee kleutergroepen
hebben en het voor de leerkrachten en de kinderen te
belastend is om met twee groepen volledig samengevoegd
te zijn.
Wanneer er ziekte voor langere tijd is en een groep al vaker
verdeeld is geweest of thuis is gebleven, dan kunnen wij er
ook voor kiezen om vooraf al te kiezen een andere
leerkracht voor de groep te zetten en u vroegtijdig op de
hoogte te brengen van het feit dat uw kind thuis mag
blijven indien u opvang heeft.

Neem zelf je eigen lekkers en drankjes mee, een kleedje of
stoel en ontmoet mede wijkbewoners. Iedereen is van
harte welkom!
Tijdens de picknick zullen er ook een aantal activiteiten
voor kinderen worden georganiseerd en is er een
verhalententoonstelling van tien Kattenbroekers met een
mooi verhaal.
Verder zal er ook een markt worden opgezet waar
initiatieven en organisaties uit de wijk zich kunnen
presenteren.
Kom je ook? Samen maken we er een gezellige middag van!
Voor meer informatie: wijkpicknick@gmail.com

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 Rosita van
Hamersveld 06-38826346.
BOK/ABC BuurtBLIK
Vanuit de wijk:
Uitnodiging aan alle
wijkbewoners van
Kattenbroek
In de week van de
ontmoeting (1-8
oktober) zal er een
wijkpicknick worden
gehouden op zaterdag 5
oktober van 11.30-14.00
op de Hof der Gedachten.
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