
  

  

Nieuwtje 

Officiële opening van de peuteropvang 

 

 

 

Broodje Programmeren 
Op maandag 17 september is de 

naschoolse activiteit programmeren 

gestart. Er zijn nog plekken. In de 

bijlage vindt u hierover meer 

informatie. 

Goed gedaan 
Op OBS Meander gebruiken we de methode ‘Goed gedaan’ voor de sociaal emotionele vorming. Hier leest u over de 
thema’s van de aankomende maand. 
 “samen één groep” 
Centraal staat dat iedereen andere dingen kan, wil en doet. Dat is handig: zo kun je elkaar helpen en aanvullen. Om te 
weten wat anderen voelen, denken en willen, moet je goed naar elkaar kijken en luisteren.  
“grapje, plagen, pesten” 
De kinderen leren het verschil tussen leuk plagen (is voor iedereen grappig), vervelend plagen ( je moet stoppen als de 
ander ‘hou op’ zegt) en pesten (is gemeen en verboden). Daarnaast leren ze hoe ze hierop het beste kunnen reageren.  
 
 

Hulp gezocht! 
Wie wil helpen met het 

kaften van onze nieuwe 

methodeboeken van 

Staal en Veilig leren 

lezen. Graag melden bij 

de leerkracht. 

De MR is op zoek naar een 

nieuwe ouder 
De MR van Meander bestaat uit drie leerkrachten 

en drie ouders. De directeur is als bevoegd gezag 

aanwezig bij de formele MR-vergaderingen. 

Ongeveer ééns in de twee maanden heeft de MR 

overleg. De MR houdt zich bezig met advisering 

en inspraak over allerlei onderwerpen die met 

het beleid van de school te maken hebben. 

Bijvoorbeeld : de vakantieregeling, de inzet van 

personeel, sollicitatieprocedures, e.d. Populair 

gezegd heeft de MR een (wettelijke) 

meedenkfunctie. Heeft u belangstelling voor een 

plaats in de oudergeleding van de MR, meldt u 

zich dan vóór 15 oktober aan. Meer informatie 

vindt u in de bijlage. 
 

Maandag 17 september 

is peuteropvang 

Meander van Forte 

officieel geopend. De 

Peuteropvang is 4 dagen 

per week geopend voor 

kinderen vanaf 2,5 jaar. 

Voor meer informatie 

kijk op 

fortekinderopvang.nl 

 

Info-avond 
Op donderdag 4 oktober is de info-

inloop-avond voor de groepen 1 

t/m 7 van 19.30- 20.30 uur. U krijgt 

nog bericht over de vernieuwde 

opzet.  

Welkom op OBS Meander 
Mara (gr 1/2b, Lars (gr 1/2b, Dali (gr 1/2b, Zoë (gr 1/2a), Sem (gr 1/2a), Ryan (gr 5), Zarah, (gr 7), Huub (gr 6), 

Thomas (gr 6), Annika (gr 7), Jasmijn (gr1/2b), Job (gr 1/2a) en Sem (gr 1/2a) 
 

Agenda sept-okt 

17-09 t/m 21-09 

Week tegen pesten 
 

26-09 t/m 28-09 

Kamp groep 8 
 

3-10 

Start kinderboekenweek 
 

4-10 

Info-avond 
 

11-10 

Studiemiddag, vrij vanaf 12.00  
 

16-10 

Meandernieuwtje 2 
 

 

 

 

 

 


