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BOEKENBINGO
Dit jaar neemt De Meander deel aan
de BoekenBingo van jufSanne en
Leesvink.
De BoekenBingo is een leeschallenge
met als doel het stimuleren van
lezen en het creeëren van
leesplezier.
De challenge is om voor 1 juni 60 kinderboeken te
lezen, onderverdeeld in 20 boeken per bouw.
Wij nemen als school deel, maar de kinderen kunnen
zich ook thuis, individueel aanmelden en daarmee
kans maken op mooie prijzen.
Afhankelijk van de leeftijd, is de challenge dan
aangepast in aantal boeken.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.boekenbingo.nl
In de hal van de school kunt u de voortgang zien!

(Mocht u boeken willen aanschaffen en u doet dat via
Leesvink.nl, kunt u nog steeds kosteloos onze school
sponsoren!)

LESSEN LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS
Vanaf november hebben wij, docenten islamitisch,
boeddhistisch, humanistisch en protestants christelijk
vormingsonderwijs, samen met de leerlingen van
groep 5 t/m 8 het thema ‘Vrijheid’ behandeld.
Wij hebben met de leerlingen onder andere
nagedacht en gesproken over wat er nodig is om je
vrij te voelen, vrijheid van meningsuiting, of er
grenzen zijn aan vrijheid, kinderrechten, vrijheid van
godsdienst, vrijheid op school, thuis en in de wereld.
Dit hebben we gedaan aan de hand van verhalen,
filmpjes, dialogen, stellingenspellen en allerlei
creatieve werkvormen en spelletjes vanuit de
verschillende stromingen.
De laatste les op 19 december was een gezamenlijke
uitwisselingsles, een zogenaamde dialoogles, met
leerlingen van verschillende
vormingsonderwijsgroepen bij elkaar. In de dialoogles
vertelden leerlingen aan elkaar wat ze hebben
ervaren en geleerd tijdens de lessen. Aan de hand van
stellingen hebben de kinderen informatie gedeeld
over wat er in de lessen is geleerd over vrijheid. Er
werd in kringen onderling uitgewisseld. We vroegen
de kinderen even de ogen dicht te doen en op de
vlinder te schrijven hoe een ideale wereld eruit zou
zien wanneer iedereen zich vrij voelt, en wat zij zelf
die week gaan doen om een ander of zichzelf meer
vrij te laten voelen. Als u de school binnenkomt, kunt
u posters met de diverse vlinders met uitspraken van
de kinderen bewonderen. Chaimae, islamitisch
vormingsonderwijs (IVO)
Laura , humanistisch vormingsonderwijs (HVO)
Silvie, boeddhistisch vormingsonderwijs (BVO)
Mariëtte , protestants christelijk vormingsonderwijs
(PCGVO)

Voor meer informatie kunt u terecht bij Caroline (12A), tevens onze leescoördinator.

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

STAKING 30 en 31 JANUARI
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari staat een staking
gepland in het basisonderwijs. Het kan betekenen dat de
stakingsbereidheid op onze school dusdanig groot is dat wij
geen lessen kunnen verzorgen. De school zal dan dicht zijn.
In het verleden is dit gebeurd en de verwachting is dat dit
ook deze keer het geval zal zijn. Houdt u daar alvast
rekening mee. Deze week volgt meer nieuws.

Hieronder meer over de manier waarop u haar kunt
bereiken.

BOK / ABC Buurtblik

MEDIAWIJSHEID
Vorig jaar zijn er twee bijeenkomsten geweest voor
ouders/verzorgers rondom opvoeden in het digitale
tijdperk. Er zijn echt andere zaken waar rekening mee
gehouden moet worden tijdens het opvoeden dan in de tijd
dat u zelf bent opgevoed. Het kan zijn dat er vragen zijn
rondom dit onderwerp. Marije Lagendijk, deskundige en
gespreksleider tijdens de eerdergenoemde bijeenkomsten,
houdt zich beschikbaar om uw vragen rondom dit en
andere onderwerpen te beantwoorden. Zij doet dit via de
app.

AGENDA
Januari 2020
wo.
22
wo.
29
Februari 2020
wo.
05
ma. 10 – vr. 21

Nationale Voorleesdagen
open ochtend nieuwe ouders
Meandertheater groep 1-2
adviesgesprekken groep 8

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.

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

