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HERINNERING OUDERBIJDRAGE
Begin oktober hebben jullie de brief voor de ouderbijdrage
voor dit schooljaar ontvangen. Wij hebben nog niet voor
alle kinderen de ouderbijdrage ontvangen. Wanneer u dit
niet nog heeft betaald, verzoeken wij u om dit z.s.m. over
te maken.
Ouderbijdrage
Groep 1 t/m 6 : € 53,50 per kind
Groep 7
: € 66,50 per kind
Groep 8
: € 89,00 per kind
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).
Marloes Scholman-van der Meer
Penningmeester OR
DEUREN SLUITEN
De temperatuur daalt weer, de kachel brandt. Wilt u er
voor zorgen dat de buitendeur dicht gaat als u uw kind naar
school heeft gebracht? Alvast bedankt, mede namens de
kinderen!

PBIS
Onlangs is bij ons op school onderzoek gedaan naar de
implementatie van PBIS. Wij werken nu precies 8 jaar met
deze schoolbrede aanpak gedrag en vol trots mogen wij
melden dat het ons wederom gelukt is om goed te scoren.
Wij hebben 86% van de gebieden die onderzocht zijn op
orde!
Enkele opmerkingen uit de rapportage zijn:
- De schoolbrede preventieve aanpak PBIS is op een
betrouwbare manier geïmplementeerd op OBS De
Meander. Deze conclusie is gebaseerd op de interviews met
de leerlingen en leraren, de rondgang door de school en het
gesprek met de directeur.

- Het vasthouden van de kwaliteit van de schoolbrede
aanpak is een belangrijk aandachtspunt waar volop in
geïnvesteerd is en wordt.
- Bijzonder is het interview met een oud-leerling van de
school. Deze leerling vertelt dat ze PBIS mist op haar
nieuwe school voor voortgezet onderwijs: ‘Op mijn nieuwe
school werken ze met regels, dat is toch meer streng. En ze
zeggen wat niet mag bijvoorbeeld ‘Niet rennen door de
gang’ Ok dan ga ik dansen! Praten over verwachtingen en
wat wel mag is duidelijker!’
Er zijn ook nog aandachtspunten die wij de komende tijd als
team zullen oppakken. Dit zijn bijvoorbeeld:
- het verdiepen van de kennis van PBIS behoeft aandacht
behoeft. Dit gaan wij doen tijdens een interne scholing,
genaamd Meanderacademie
- Ouders worden geïnformeerd over de procedure die
wordt gevolgd bij probleemgedrag. Hierover zal in de
schoolgids tekst worden opgenomen
- Ouders en ketenpartners worden geïnformeerd; het
verzoek voor het geven van input kan versterkt worden.
Hierover zullen wij ons de komende periode buigen over
hoe dit vorm te geven.

Tijdens de thema-ouderavond van woensdag jl. is als tip
naar voren gekomen om met regelmaat in de nieuwsbrief
aandacht te besteden aan wat u thuis met PBIS kunt doen.
Dit gaat zeker gebeuren!
SCHOOLFRUIT
Wij zijn weer ingeloot voor schoolfruit! Vanaf dinsdag 12
november krijgen de kinderen 3 keer per week een stuk
fruit of groente. Op die manier maken de kinderen kennis
met diverse smaken en verschillende soorten gezonde
voeding. Wij krijgen schoolfruit voor een half jaar.

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

AGENDA
November 2019
di.
05
wo.
06
vr.
08
ma. 04 – vr. 15

open lessen eigen ouders
open ochtend nieuwe ouders
open lessen eigen ouders
spreekweken

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.

December 2019
do.
05
sinterklaasviering
wo.
11
open ochtend nieuwe ouders
wo.
18
kerstdiner
vr.
20
kerstviering
ma. 23 – vr. 3 jan. kerstvakantie

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

