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Geslaagd bezoek van de Sint en zijn Pieten 

 

 

 

Goed gedaan 
De aankomende maand wordt het volgende thema besproken tijdens de sociaal- emotionele lessen van “goed gedaan!” 
“Druk, druk druk”  
De kinderen staan stil bij situaties, taken of gebeurtenissen waar ze gespannen of druk van worden. Ze oefenen hoe ze 
zichzelf kunnen stopzetten en leren zich te ontspannen. Ook leren de kinderen dat het kan helpen om je zorgen en angsten 
aan iemand te vertellen. 
 

3 vragen aan Liesbeth (ib-er) 
Wat zijn je taken als ib-er? 

Mijn taak is het coördineren van de zorg binnen de school. 

Dit kan op zowel sociaal-emotioneel als didactisch gebied  

zijn. Als een leerkracht signaleert dat een kind extra aan- 

dacht of ondersteuning behoeft, overlegt zij/hij dat met mij.  

Samen kijken we naar wat passende ondersteuning zou kun-nen  

nen zijn. De leerkracht koppelt dit terug aan de ouders. Is er meer ondersteuning 

nodig dan voer ik ook gesprekken met het kind en de ouders. Mocht er een 

onderzoek of externe ondersteuning nodig zijn, dan verwijs ik de ouders naar de 

juiste instantie. Wanneer ouders aangeven ondersteuning te willen bij de 

opvoeding, dan help ik ze bij het vinden van de meest passende hulpverlening. Is 

er sprake  van extra ondersteuning binnen of buiten de school  dan onderhoud ik 

de contacten met alle betrokkenen en coördineer ik de MDO’s (Multi Disciplinaire 

Overleggen), zodat alle betrokken rondom het kind geregeld bij elkaar komen om 

de voortgang en ontwikkeling van het kind te bespreken. 

Wat maakt het voor jou leuk om op obs Meander te werken? 

Ik werk met veel plezier op deze school, omdat het team en de ouders zeer 

betrokken zijn. Daardoor is er een goede sfeer en zie en hoor ik veel tevreden 

kinderen en ouders. 

Wat is het leukste wat een kind ooit tegen je gezegd heeft? 

 Als een kind bij het langslopen even naar mij zwaait, een high 5 geeft, of een 

knuffel komt halen, weet ik dat ik wat heb kunnen betekenen. En dat maakt dit 

werk zo mooi. 

 

Op maandag 3 december stonden we al 

vroeg buiten om Sinterklaas en de 

Pieten op te wachten. Gelukkig 

kwamen ze al snel aangereden in een 

cabrio met zakken vol snoepgoed. 

Daarna kon het Sint-feestje in de 

speelzaal losbarsten. De Pieten 

verrasten de kinderen met een leuke 

Pietenrap en vele acrobatische trucs. Al 

met al was het een heel gezellige dag.  

Wie versterkt de OR? 
Als team zijn wij heel blij met de 

ouderraad (OR). Zij verzorgen veel 

werk waar wij als leerkrachten vaak 

geen tijd voor hebben, zoals het 

mee-organiseren van feesten, het 

coördineren van de avondvier-

daagse, het versieren van de school 

en nog veel meer. Dit doen zij voor al 

onze kinderen. Op dit moment zijn er 

plekken vrij voor enthousiaste 

ouders. Heb je interesse mail dan 

naar info.meander@isobscholen.nl.  

  

Welkom op OBS Meander! 

Amy (1/2b), Kate 1/2b, Ravello (1/2a) 

Agenda dec-jan 

20-12 

Kerstdiner + lichtjestocht 

21-12 

12 uur vrij 

 24-12 t/m 4-1 

Kerstvakantie 

7-1 

Luizencontrole 

15-1 

Groep 3, 4, 5 voorstelling 

‘Zandkapers’ 
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Het team van OBS Meander wenst iedereen  

heel fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!   

Een kijkje in de schatkamer van 

Sinterklaas, waar de kinderen van 

groep 1 tot en met groep 5 een 

cadeau mochten uitzoeken. 
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