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SPORTDAG
Wat een geweldige sportdag hebben wij gehad! Heel fijn
dat dit kon, doordat de organisatoren heel goed hadden
gekeken naar de maatregelen rondom corona en de GGD
dit plan hadden goedgekeurd. Het was als vanouds.
Enthousiaste hulpouders hebben hun steentje bijgedragen
en ervoor gezorgd dat de kinderen zich van hun sportiefste
kant konden laten zien. En dan was er natuurlijk nog het
voordeel dat er na de vele regen van de dagen ervoor zon
was!
Onze dank gaat uit naar iedereen die deze dag mogelijk
heeft gemaakt.

OUDE METHODE GOED TERECHT GEKOMEN
Een methode die wij niet gebruikten is naar Curaçao is
gegaan is daar verdeeld over de scholen. Door de lokale
lockdown is dat een paar maanden verlaat. De mensen
waren er enorm blij mee, sommige medewerkers stonden
met tranen in hun ogen. Wederom een mooi voorbeeld van
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‘De Meander doet wat voor een ander!’

SKA – DE DRAAKJES en DE TORENKAMER
Langzamerhand komen er steeds meer versoepelingen en
daar worden we allemaal blij van. Natuurlijk speelt het
heerlijke weer daar ook een grote rol in. Wij willen jullie
dan ook graag meenemen in hoe het gaat op de
kinderopvang.
Op de speelleergroep (2-4 jaar) zijn we dan ook begonnen
met het thema: Oef wat warm! We leren de kinderen
nieuwe woorden aan als; zomer, zonnebril, zwembad,
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zonnebrand. We laten de kinderen ervaren dat de kleding
mee veranderd. We voegen hier wat leuke spelende
rekenprikkels aantoe denk hierbij aan het verschil tussen
een lange en een korte broek. De overgang van schoenen
naar slippers en straks ook de waterpret!

BUURTSPEELCOACH
Al geruime tijd is 2 keer per week de Buurtspeelcoach na
schooltijd actief bij en om onze school. Kinderen van groep
6 schrijven hier het volgende over:
Buurtspeelcoach
Lieve ouders,

Insmeren staat bij alle leeftijden centraal. We gaan
daarover in gesprek met elkaar.
Bij de bso (4-12) genieten we met name van het buiten zijn
en ook binnen passen we ons aanbod aan op de zomerse
temperaturen.
De jongste kinderen genieten met name van de creatieve
activiteiten die aangeboden worden naast het vrije spel
moment. De sfeer in de groepen is ondanks de bubbels
positief en fijn. Zo zien we dat de kinderen goed verbinden
en contact leggen met elkaar.
Ook de bewegingsactiviteiten waar wij Sportivate voor
inzetten op de groep zijn favoriet bij alle leeftijden. Wij
staan voor gezonde kinderopvang en met plezier bewegen
voegen wij dan ook graag toe in ons aanbod.
De oudste kinderen denken nu zelf mee in of en welke
activiteiten we gaan doen, erg leuk! Dit doen we aan de
hand van het gouden uurtje: dit is een moment waar ze
vrijwillig aan tafel kunnen komen om in gesprek te gaan
met elkaar en een medewerker. Ook daar komen mooie
zaken aan bod om het plezier en aanbod op de bso zo
optimaal en leuk mogelijk te maken.
Met vriendelijke groet,
Linda van Dijk. (Team de Torenkamer/Draakjes)
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Zijn jullie het ook zo zat dat jullie kinderen alleen maar op
hun scherm zitten? Nou, wij hebben de goede oplossing
voor u: Anne, de Buurtspeelcoach. Met hem doe heel veel
kinderen mee van alle leeftijden en groepen en scholen.
We doen leuke spelletjes, zoals: jachtseizoen en nog veel
meer. Het is op dinsdag en vrijdag van ongeveer 14:00 uur
tot 16:00 uur. Je kunt wel eerder weggaan (natuurlijk). Je
leert nieuwe vrienden en vriendinnen kennen.
Je gaat daarom (waarschijnlijk) met je vrienden kletsen en
elkaar leren kennen en er kunnen ook kinderen van andere
scholen meedoen. Groep 6 van De Meander wil graag dat
kinderen van andere groepen (en scholen) meedoen.
Tip:
Ga meedoen met kleding waar je in sport of zo, neem water
mee, kom niet alleen. Wij zien je graag!
Liefs, Nina en Nienke uit groep 6 van De Meander.
Doei!

ELDERS PARKEREN
Volgende week maandag en dinsdag is Het Avontuur bij de
Laan der Hoven afgesloten. Dit staat duidelijk aangegeven
als u vanaf de Laan der Hoven onze straat inrijdt. Mocht u
uw kind met de auto naar school moeten brengen, dan
vragen wij altijd al om uw auto aan de Laan der Hoven te
parkeren om de overlast bij onze overburen te voorkomen.
Laat deze twee dagen dan een mooi begin zijn van een
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toekomst waarin u altijd uw auto daar parkeert. Zo houden
wij het veilig in onze straat!

We kijken nu al uit naar een zomer vol verrassende
ontmoetingen, inspirerende verhalen en nieuwe contacten!
Zien we u snel weer?
Het buurtterras is een initiatief van Erik van Marissing en wordt
uitgevoerd met steun van Indebuurt033, Stichting BIAN,
MAEX Impuls Utrecht en Kern Met Pit. Meer informatie:
buurtterras@erikvanmarissing.nl en 06-43557555.

UIT DE WIJK
Beste bewoners en wijkprofessionals van Kattenbroek,
Met ingang van 5 juni mogen we buiten een gezelschap van
vier personen vormen en dus kunnen we weer met het
Buurtterras de straten in trekken! De komende tijd zullen
we elke week een ander plekje in de wijk aandoen. Kent u
een goede plek? Dan horen we dat graag. En we ontvangen
ook graag tips voor activiteiten waar we eventueel bij
kunnen aansluiten.
We zijn ontzettend blij dat zich gelijk alweer een aantal
bewoners en wijkprofessionals heeft aangemeld om mee te
gaan. En we zijn helemaal vereerd met de belangstelling uit
andere wijken en steden.
Wilt u ook een keer mee? Geeft u dan aan welke dagen en
tijden voor u handig zijn, dan houden we daar rekening
mee in het rooster. Om het veilig en verantwoord te
houden, gaan we voorlopig nog in duo's
op pad. Zo is er altijd ruimte om twee bezoekers tegelijk op
het terras te ontvangen en kunnen zij ook met elkaar in
gesprek. En natuurlijk hopen we dat dat niet alleen
volwassenen zijn. Ook jongeren en kinderen zijn van harte
welkom om bij ons aan te schuiven!
We houden u op de hoogte via de social media en zullen
met enige regelmaat een update plaatsen op
www.kattenbroeksamen.nl.
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AGENDA
Juni 2021
wo.
09
ma. 14 – vr. 18
wo.
30
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open ochtend nieuwe ouders (vol)
verkeersweek + Groene Voetstappen
studiedag – school dicht
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