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EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Yvette de Kock-Mooij. Samen met mijn man
heb ik een zoon van 11 en een dochter van 10 jaar oud.
Mijn hobby’s zijn: racefietsen, mountainbiken, wandelen,
lezen, theater, museum en textiel.
In 2006 heb ik naast mijn fulltime baan mijn PABO diploma
behaald. Ik koos voor de veilige weg en bleef in het
bedrijfsleven. Omdat het werken
met kinderen bleef kriebelen heb ik
in 2017 het roer omgegooid. Na de
opleiding kinder- en jongerencoach
gevolgd en afgerond te hebben,
koos ik in 2018 voor het onderwijs.
Het afgelopen jaar heb ik heel veel
geleerd en ik heb er zin in om nog
veel meer te leren op De Meander.
Als leerkracht vind ik het belangrijk
kinderen een veilige omgeving te
bieden waar ze zichzelf kunnen zijn
en zich mogen ontwikkelen. Ook voor mij is het belangrijk
om mezelf te kunnen zijn. Gelukkig kan dat op De Meander.
Een positieve instelling is de rode draad voor mij. Door uit
te gaan van het positieve ziet het kind wat het kan en dit
stimuleert de motivatie om te leren. Voor mij geldt: alle
kinderen mogen gezien worden en hun vaardigheden
ontwikkelen op welk niveau dan ook.
PBIS
Sinds vorige week maandag hebben wij weer twee nieuwe
centrale verwachtingen. Dat zijn voor de komende periode
‘Gebruik je binnenstem’ en ‘Geef elkaar de ruimte’. De
leerlingen van het Leerling Advies Team hadden twee korte
toneelstukjes opgevoerd om de nieuwe centrale
verwachtingen te introduceren. Wanneer je die
verwachtingen goed uitvoert kun je een puzzelstukje
krijgen van de teamfoto die in de gang hangt. Is de foto
compleet dan hebben wij met z'n allen de schoolbrede
beloning verdiend! Hoe lang zal dat duren?

DRUK DRUK DRUK
Ook kinderen hebben het soms heel druk. Zo bleek vorige
week maar weer toen kinderen kwamen vragen of bekend
was van wie een gevonden bal was. Toen daar geen
wetenschap over was, kwam als optie
dat deze misschien van Sportivate zou
kunnen zijn. Zij zijn op maandag
tussen de middag op school en bieden
de kinderen speelmogelijkheden aan.
Op de vraag of de kinderen zouden
kunnen onthouden om navraag te
doen bij Sportivate, zei 1 van de
meisjes: “Ik niet, want ik heb zo’n druk
weekend!”.
SINTERKLAAS KOMT
Donderdag aanstaande komt Sinterklaas een bezoek
brengen aan onze school. Wij zijn erg vereerd dat hij tijd
kan vrijmaken in zijn drukke agenda om bij ons langs te
komen. De kinderen krijgen per groep een plek
aangewezen om op de aankomst te wachten. Natuurlijk
bent ook u van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Zorgt u ervoor dat u bij de kinderen vandaan bent en het
zicht naar het toegangshek aan de voorkant vrij laat? Dan
kunnen wij allemaal genieten!
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NAMENS DE OUDERRAAD
Hallo ouders,
Elk jaar in december is onze school feestelijk versierd. Dat
kunnen we ieder jaar doen dankzij de hulp van
enthousiaste ouders. Op dit moment
hebben zich helaas nog weinig ouders
aangemeld om te helpen versieren op
maandagavond 9 december (vanaf
19:00 uur). Dus, heb je tijd om te
komen helpen, heel graag!
Op de laatste vrijdag voor de vakantie
(20 december) gaan we 's ochtends
alle versiering weer opruimen. Ook
daarbij kunnen we alle hulp
gebruiken. Dit is onder schooltijd.
Laat het ons even weten als je kunt komen helpen. Je kunt
een mailtje sturen naar ouderraad.meander@meerkring.nl
Of schiet één van ons even aan op het schoolplein.

BROOD en SPELEN
Beste Ouders/Verzorgers,
Brood & Spelen gaat over op de ouder app. Ik als
coördinator vind het jammer dat het dagelijkse contact
hiermee verminderd, maar we moeten met onze tijd mee.
Als het goed is heeft u inmiddels een e-mail mogen
ontvangen (kijk ook even in de spam) met de login
gegevens zodat u zelf de aan- en afmeldingen,
ziekmeldingen, vakantieverlof en het aanpassen van de
persoonsgegevens kunt doen. Mochten er nog vragen zijn
of is er geen e-mail ontvangen kunt u onze kindplanner
geke@broodspelen.nl hiervoor raadplegen.
Verder gaan wij op 9 en 10 december kerstkaarten maken
voor het Nationaal Ouderen Fonds. De kinderen kunnen
tijdens de overblijf een leuke kaart knutselen die wij
vervolgens opsturen naar de eenzame ouderen zodat ook
zij niet vergeten worden tijdens de feestdagen.
Het team van Brood & Spelen wenst u alvast fijne
feestdagen en een gezegend 2020 toe!

INTEKENLIJST KERSTDINER
De intekenlijsten voor het kerstdiner hangen vanaf
maandag 09-12-2019 weer bij de klassen. Daarop kunt u
noteren wat u maakt voor het kerstdiner en voor hoeveel
kinderen. Niet teveel hoor, want het gaat om de
gezelligheid en als iedereen voor de hele klas zou maken,
dan is er een overload aan eten. Dat kan zeker niet de
bedoeling zijn.

Groeten Rosita van Hamersveld
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.

KOFFIEOCHTEND
Op maandag 16 december kunt u weer gezellig een kopje
koffie of thee blijven drinken in onze teamkamer. Even een
rustmomentje in deze hectische tijd is altijd welkom. Pak
om 08:30 uur gerust een kopje en schuif aan!
AGENDA
December 2019
do.
05
sinterklaasviering
wo.
11
open ochtend nieuwe ouders
ma.
16
koffieochtend
wo.
18
kerstdiner
vr.
20
kerstviering
ma. 23 – vr. 3 jan. Kerstvakantie
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