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KINDERBOEKENWEEK
Komende woensdag start de Kinderboekenweek weer, met
dit jaar als thema "Reis je mee?".
Op school zullen we extra aandacht besteden aan
leesplezier en allerlei activiteiten die daar bij passen.

OUDERRAADNIEUWS
Beste ouders/verzorgers,
Woensdag 9 oktober is de jaarvergadering van de
ouderraad. Tijdens deze jaarvergadering benoemen we
formeel het bestuur van de ouderraad en stellen we de
begroting voor het schooljaar 2019-2020 vast. Je kunt
“inlopen” tussen 19.30-20.00 uur op school als je vragen
hebt over de ouderraad, de activiteiten en de
ouderbijdrage. In dit half uur zijn leden van de ouderraad
aanwezig om alle vragen hierover te beantwoorden.

Plezier in lezen is een belangrijke voorwaarde om uw kind
aan het lezen te krijgen en houden.
Afwisseling in boeken zorgt hier onder andere voor.
De bibliotheek is hier een uitgelezen mogelijkheid voor,
maar mocht u boeken willen aanschaffen, dan kunt u daar
ook de school mee steunen!

Bestuur Ouderraad
Natalie Dorrenboom
(voorzitter) en Marloes
Scholman
(Penningmeester) worden benoemd als nieuw formeel
bestuur van de ouderraad. Daarnaast bestaat de OR uit
Evelien ter Weijden, Sieta Hoekstra, Myrthe van der Riet en
Margreet van der Oest.
Jolanda de Lijster en Lisette van der Eerden nemen dit jaar
afscheid. Wij willen hen hartelijk bedanken voor hun inzet!

En gedurende het hele jaar kunt u bij uw bestelling op
www.leesvink.nl , kiezen om onze school te sponsoren.
Dit kost u niks extra's, maar geeft ook weer een percentage
aan kooptegoed aan onze school.
Helpt u ons mee om onze boekencollectie te updaten en
uitbreiden?

We zijn nog op zoek naar versterking, dus vind je het leuk
om te helpen laat het ons weten!
Ouderbijdrage
De begroting voor komend schooljaar is in te zien. Hierin
wordt duidelijk hoe de ouderbijdrage is opgebouwd. Ook
ligt de administratie van vorig schooljaar ter inzage. De
kascommissie probeert voor 9 oktober haar mening te
geven over de administratie van vorig schooljaar.
Wij zijn voornemens de ouderbijdrage gelijk te houden aan
vorig schooljaar, deze wordt deze avond definitief gemaakt.
Heb je hier opmerkingen of vragen over laat het ons dan
weten vóór of tijdens de jaarvergadering. De brief over de
ouderbijdrage ontvangen jullie na 9 oktober per mail.
Groeten,

Tijdens de Kinderboekenweek verzamelen wij heel erg
graag uw originele aankoopbonnen van de Bruna. Een
percentage van het totaal aangeschafte bedrag aan
boeken, mogen wij besteden aan boeken voor school.
De originele bonnetjes mogen ingeleverd worden bij de
groepsleerkracht van uw kind.

VERMIST
Wij missen nog ongeveer 20 school-t-shirts. Wilt u thuis
kijken of er nog een shirt bij u is blijven liggen? Als dat zo is,
neemt u hem dan gerust mee naar school en geef hem aan
de leerkracht. Alvast bedankt!
KOFFIEOCHTEND
Zin in een kopje koffie of
thee? Gezellig elkaar
ontmoeten? Dat kan! Op
maandag 7 oktober staat
aan het begin van de
ochtend de koffie en thee
klaar in de teamkamer. Kom
gerust en ONTmoet!

De Ouderraad

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

LESSEN WERELDRELIGIES
Dit schooljaar zijn we op een nieuwe manier van start
gegaan met lessen levensbeschouwing vanuit het Centrum
voor Vormingsonderwijs. We geven lessen geïnspireerd op
het humanisme, het christendom, de islam en en
boeddhisme. Graag willen we ons in deze nieuwsbrief kort
aan u voorstellen.
Iedere donderdag komen wij op school lesgeven aan de
leerlingen van groep 5 tot en met 8. Gedurende een half
jaar volgen de leerlingen dan les bij een vaste vakdocent.
De vormingslessen zijn bedoeld om kennis te maken met
verschillende levensbeschouwingen, waarbij levensvragen
van leerlingen centraal staan. De lessen zijn open van
karakter en vragen staat vrij. We werken in alle klassen
rondom hetzelfde thema gedurende zes weken. Het eerste
thema dat we hebben gekozen tot en met de
herfstvakantie is ‘Jij en ik’. ‘Wie ben ik? Wat is belangrijk
voor mij? Moet ik altijd helpen?’ Dit soort vragen komen
vanuit verschillende werkvormen, verhalen, gesprekken en
coöperatieve werkvormen aan bod. Na zes weken is er dan
een dialoogles, waarbij de leerlingen gemixt worden in
groepen die binnen het thema in de verschillende
stromingen lessen gevolgd hebben. Zo kan er
daadwerkelijke uitwisseling plaatsvinden rondom het
thema. Ieder half jaar geven we les rond drie thema’s. Na
een half jaar krijgen de leerlingen les in een andere
levensbeschouwing. Uiteindelijk hebben de leerlingen na
twee jaar vanuit alle vier de levensbeschouwelijke
stromingen lessen gehad.

Wij hebben al een leuke start gemaakt en hebben erg
genoten van de kennismaking met de leerlingen! We hopen
dat u van uw kind al enthousiaste verhalen hebt gehoord.
Mocht u vragen voor ons hebben, stel ze ons gerust!
Met hartelijke groet,
Silvie (BVO - Boeddhistisch Vormings Onderwijs)
Mariëtte (PVO - Protestants Vormings Onderwijs)
Chaimae (IVO - Islamitisch Vormings Onderwijs)
Laura (HVO - Humanistisch Vormings Onderwijs)
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start Kinderboekenweek
open ochtend nieuwe ouders
fietskeuring groep 5, 6, 7, 8
open avond nieuwe ouders
afsluiting Kinderboekenweek
herfstvakantie
voorlichting VO groep 8 voor ouders
thema-avond PBIS

BROOD en SPELEN
Even kennismaken:
Beste ouders/verzorgers,
Graag wil ik mijzelf even voorstellen. Ik ben voor dit
schooljaar de nieuwe coördinator van Brood en Spelen op
De Meander. Mijn naam is Rosita van Hamersveld, ik ben
32 jaar en werk al 10 jaar voor de tso. Ik doe dit werk met
veel plezier en kan mij geen dag voorstellen zonder de
kinderen. Ik ben aanwezig op ma, di, do en vrijdag en
telefonisch bereikbaar van 9 tot 13 uur op
telefoonnummer: 0638826346 Kom gerust eens langs voor
een kennismaking.
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.
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