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EVEN VOORSTELLEN
Zoals afgesproken stellen bijna alle nieuwe collega’s zich
nog even voor.
Ik ben Marijn, veertig jaar, getrouwd met Caspar en samen
hebben we drie kinderen: Cas van elf jaar, Tom van negen
en dochter Sam van zeven. Ik woon in Nieuwland en heb
daar zeventien jaar gewerkt op een openbare basisschool.
Na al die jaren werd het tijd om het vertrouwde achter me
te laten en op een andere school te gaan werken.
Ik werk op de maandag, dinsdag en woensdag en in mijn
vrije uurtjes sport ik (omdat het moet), lees ik (vooral
spannende boeken) en ben ik dol op winkelen en bijkletsen
met vriendinnen (als de overvolle agenda’s het toelaten…).
Inmiddels ben ik gestart in groep vijf en kan ik zeggen dat
de overstap een goeie beslissing is geweest. Wat een fijn
team en leuke klas!
Mijn naam is Merel van Geene en ik ben 47 jaar. Naast
leerkracht van groep 4 ben ik vrouw van één- en moeder
van 3 mannen (leeftijd 16, 15 en 11). We wonen in
Amersfoort dicht bij de stad. Zoals het een Brabantse
betaamt, houd ik van gezelligheid, lekker eten, koken en
uitgaan. Daarnaast ben ik gek op Spanje; de mensen, het
eten en de taal.
Voordat ik de PABO afrondde in 2008 en in het onderwijs
ging werken, heb ik sociale psychologie gestudeerd in
Amsterdam en gewerkt als personeelsmanager. Na 11 jaar
gewerkt te hebben op Montessorischool De Kosmos, vond
ik dat het tijd was voor verandering en ben ik blij dat ik nu
samen met Margreet in groep 4 op De Meander mag
werken. Hasta luego!
Ik ben Ezra Ruitenberg en ben twee uitdagingen aangegaan.
Ik ben gestart als onderwijsassistente in de bovenbouw en
als nieuwe administratieve kracht. Erg leuk om te doen.
Hiervoor heb ik in de kinderopvang gewerkt. Eerst was ik
pedagogisch medewerker en uiteindelijk heb ik
leidinggevende taken uitgevoerd. Maar ik was toe aan iets
anders en dat heb ik op De Meander gevonden. Met veel
plezier ga ik 3 dagen in de week naar mijn werk om samen

met de collega’s en kinderen er weer het beste van te
maken.
Hoi! Ik ben meester Maarten en ik sta voor groep 6. Ik ben
28 jaar en ik woon in Leusden. Dit is mijn eerste groep na
afronding van de Pabo. Ik lees graag spannende boeken en
geniet van fietstochten door de natuur. Vaak neem ik dan
mijn fotocamera mee. Verder ben ik vrijwilliger bij VVV
Leusden en ondersteun ik bij de lessen van Stichting Dans
Leusden.
We gaan er samen een leuke tijd van maken!
OUDERRAAD
De ouderraad zoekt nog iemand die dit jaar de kascontrole
zou willen doen over het schooljaar 2018-2019. Deze
controle moet komende maand plaatsvinden.
De kascommissie is ingesteld om de uitvoering van het
financieel beheer door het bestuur van de Ouderraad
onafhankelijk daarvan te controleren. De
taak van de kascommissie is de
administratie van de penningmeester te
controleren op correctheid en
traceerbaarheid. Het gaat hierbij om de
kas van schooljaar 2018-2019.

PRIVACY
Eerder heeft u uw voorkeuren aangegeven rondom privacy.
U heeft daarbij kenbaar gemaakt of uw kind bijvoorbeeld
op de foto mag. Mocht u bij de eerder opgegeven
voorkeuren wijzigingen willen doorgeven, doet u dat dan
via een mail naar administratie.meander@meerkring.nl
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ontmoetingsavond groep 5 en 6
ontmoetingsavond groep 3 en 4
ontmoetingsavond groep 7 en 8
schoolfotograaf

www.facebook.com/obsdemeander

BOK / ABC BUURTblik
Vanuit de buurt:

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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www.facebook.com/obsdemeander

