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VAN DE OR
Sinterklaas
Het zal niemand zijn ontgaan dat er weer hoog bezoek
is aangekomen ons land. Gelukkig wel, want er waren
weer de nodige problemen op zee!
Op vrijdagochtend 3 december zijn er een paar ouders
nodig voor begeleiding en vooral het in de gaten
houden van de tijd omdat er niet te veel afgeweken
kan worden van het schema. Voor het omkleden en
schminken en 1 of 2 mensen die hierbij kunnen
helpen.
Hulpouders 2021-2022
Onderstaand alvast een overzicht van de andere
activiteiten waarvoor we dit schooljaar hulpouders
zoeken:
Wanneer

Hoe laat

Wat

Vr 3
december

Vanaf 7:00
uur

Omkleden/schminken

Vr 3
december

Ochtend

Begeleiden Sint en
Pieten

Ma 13
december

Vanaf 19
uur

Kerst, school versieren

Vr 24
december

Vanaf 11
uur

Kerstversiering
opruimen

N.t.b.

Kun je helpen? Meld je dan aan
via ouderraad.meander@meerkring.nl. Een
telefoonnummer is ook fijn.
Herinnering ouderbijdrage
Denken jullie aan de ouderbijdrage?
• Groep 1 t/m 6: € 53,50
• Groep 7: € 66,50
• Groep 8: € 89,00
Verzoek om de ouderbijdrage z.s.m. over te maken op
bankrekening NL12 INGB 0006 1184 67 ten name van
Ouderver Openbare Basisschool De Meander.
Ouderbijdrage vorig schooljaar
De ouderbijdrage van vorig schooljaar voor de
schoolreisjes van groep 1 t/m 6 is afgelopen weekend
terugbetaald.
Groeten van de Ouderraad
SCHOOLFRUIT
Ook dit schooljaar zijn wij weer ingeloot voor het
Nationaal Schoolfruit-programma. Dit betekent dat
wij het komend half jaar op dinsdag, woensdag en
donderdag aan de kinderen schoolfruit aanbieden. De
kinderen hoeven op die dagen voor het 10-uurtje
alleen wat te drinken mee te nemen. Wij starten
aanstaande dinsdag met schoolfruit.

Schoolfotograaf

Vr 22 april

Schooltijd

Koningsspelen

Wo 29 juni

Na
schooltijd
's avonds

Zomerfeest
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BREINHELDEN
Wat hebben wij veel helden in onze school! Alle
kinderen worden nu ook nog ‘breinhelden’. Dit is een
nieuwe methode die gaat over de executieve functies.
De executieve vaardigheden zijn: reactie-inhibitie,
werkgeheugen, emotieregulatie, volgehouden
aandacht, taakinitiatie, planning/prioritering,
organisatie, timemanagement, doelgericht gedrag,
flexibiliteit en metacognitie. Allemaal dure woorden
voor de kinderen. Daarom heeft de methode
‘Breinhelden’ iedere functie een krachtennaam
gegeven.

Vraagt u eens aan uw zoon of dochter welke krachten
hij/zij al weet.
AGENDA
November 2021
wo.
03
open ochtend nieuwe ouders
vr.
26
studiedag – school dicht
December 2021
vr.
03
sinterklaasviering
wo.
08
open ochtend nieuwe ouders

Centrale rol bij dit alles spelen de breinhelden Effi en
Furon. Wij zien dat deze figuren bij de kinderen goed
aanslaan. Na de introductie van Effie en Furon én
minimaal 1 breinkracht merken wij in taalgebruik al
dat kinderen refereren aan dat wat zij geleerd
hebben. Zo werd door kinderen, toen zij iets anders
moesten doen dan zij gewend waren, benoemd dat
dit te maken had met ‘Buigkracht’. Doel van dit alles is
dat kinderen straks nog meer zelfsturing hebben en
dit weer helpt bij het leren en zelf doelen stellen.
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