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JAARVERGADERING EN OUDERBIJDRAGE
Dinsdag 12 oktober heeft de jaarvergadering van de OR
plaatsgevonden: De eindafrekening is goedgekeurd en de
nieuwe ouderbijdrage vastgesteld:
De ouderbijdrage voor groep 1 t/m 6 van vorig schooljaar
wordt deels terugbetaald vanwege het niet doorgaan van
de schoolreisjes van deze. Dit gebeurt op het
rekeningnummer waarvan het eerder is overgemaakt.
De ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar is gelijk
gebleven. Hiervan worden diverse activiteiten en het
schoolreisje betaald.
Groep 1 t/m 6: € 53,50
Groep 7: € 66,50
Groep 8: € 89,00
Verzoek om de ouderbijdrage voor 7 november over te
maken op bankrekening NL12 INGB 0006 1184 67 ten name
van Ouderver Openbare Basisschool De Meander.
Verder is de ouderraad op zoek naar nieuwe leden,
waaronder een secretaris en een penningmeester.
Groeten van de Ouderraad
INSTROOMGROEP
In de loop van dit jaar worden de kleutergroepen groot. Dit
heeft als gevolg dat wij voornemens zijn om per maart
aanstaande een instroomgroep te starten. Hiervoor zijn wij
een sollicitatieprocedure gestart.
Ouders van kinderen die nog gaan
instromen krijgen meer informatie bij
het kennismakingsgesprek, ongeveer 2
maanden voordat hun zoon/dochter 4
wordt.
TERUGBLIK THEMA-AVOND PBIS
Vorige week donderdag heeft een
aantal ouders de kans gepakt om meer over PBIS te weten
te komen en er ook nog iets voor thuis aan over te houden.
Tijdens deze interactieve avond is eerst de geschiedenis van
PBIS bij ons
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op school aan bod gekomen. Daarna is ook informatie
gegeven over de basis van PBIS. Vervolgens is de link gelegd
naar thuis. Wat kun je thuis met PBIS? Hoe ziet dat er dan
uit als er thuis maar 1 kind is? Welke taal bezig je? Door zelf
een verwachting te formuleren en een pictogram op
internet te zoeken, zijn de ouders met concrete materialen
naar huis gegaan. Men gaf aan tevreden te zijn over de
inhoud. Dat is fijn om te horen. Volgend jaar rond deze tijd
plannen wij weer een volgende thema-avond. Een nieuw
thema met hopelijk ook u erbij!

SKA
De vakantie is weer voorbij, Wat hebben we toffe
activiteiten gedaan in de herfstvakantie met DoenKids!
Het thema was professor Zoef, jullie raden het al:
Experimenteren
Proefjes doen
Onderzoeken
Voor alle leeftijden. Zo hebben we van lego een brug
gemaakt waar wij zelf op konden staan.
Een vulkaanuitbarsting nagebootst met backing Soda
De oudere kinderen zijn naar een escaperoom gegaan en zo
nog veel activiteiten.
Na elke vakantie hebben wij een gouden week waarin we
even géén planning hebben, maar de kinderen kiezen en
daarna starten wij weer met DoenKids!.
Thema: Scrollen en Dollen.
We brengen de computerspellen buiten tot leven, leg je
controller aan de kant en ga mee op avontuur!
Wij gaan Scrollen en dollen en swipen en swingen!
AGENDA
November 2021
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studiedag – school dicht
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