
   

 

   

 Nieuwtje 

Bewegend leren op OBS Meander 

 

Goed gedaan 
 De aankomende periode worden de volgende thema’s besproken tijdens de sociaal-emotionele lessen van “goed gedaan!”  
“Wat denk ik” 
De kinderen leren dat je jezelf fijner en sterker voelt wanneer je jezelf moed inspreekt en positief denkt. Ze oefenen hoe 
je jezelf bemoedigend toespreekt en wat positief denken inhoudt. 
“Kiezen” 
De kinderen leren dat je bijna altijd verschillende keuzemogelijkheden hebt en dat je dus altijd even moet nadenken 
voordat je iets doet. Wat zal het gevolg van je keuze zijn? Voor jezelf, en voor anderen? 

Warme truien-dag 
Aanstaande vrijdag is het warme 

truien-dag. Om kinderen bewust 

te maken over het milieu willen 

we hier graag aandacht aan 

besteden. Daarom zullen wij de 

thermostaat iets lager draaien 

deze dag. Trekt u uw kind een 

lekkere warme trui aan? In 

groep 8 zullen de wethouders 

Opdam en Dellemijn een les 

geven over duurzaamheid.  

 

Ouder- en leerlingenpeiling 
Afgelopen maand hebben wij aan u en de 

leerlingen  (vanaf groep 3) gevraagd wat jullie 

goed vinden bij op school en welke 

verbetersuggesties jullie hebben. Allereerst 

willen wij iedereen bedanken die heeft 

gereageerd. Er zijn een heleboel mooie 

punten uitgekomen waar wij mee aan de slag 

gaan. Als positief bij de ouders kwamen de 

volgende punten naar voren: sfeer, 

toegankelijkheid en bewegend leren. Als 

verbeterpunten werden communicatie, 

Engels vanaf een lagere groep en structuur in 

de ochtend genoemd. Leerlingen gaven aan 

dat zij graag langere, of meer gymlessen 

wilden hebben en ook Engels werd door hen 

genoemd. Waar ze wel heel erg te spreken 

over zijn, zijn de aardige leraren, de goede 

hulp en dat iedereen aardig voor elkaar is.   

 

Welkom op OBS Meander! 

Alethea (gr 6), Lex (gr 1/2b) 

Agenda jan-feb 

13-2 

Groepsoptreden 1/2a 

14-2 

Rapporten mee 

15-2 

Warme truien-dag 

18-2 t/m 22-2 

Voorjaarsvakantie 

25-2 

Luizencontrole 

Start project ‘kunst met een grote 

K’ 

28-2 en 4-3 

Oudergesprekken 

5-3 

Studiemiddag, kinderen vanaf 

12.00 uur vrij 

13-3 

Volleybaltoernooi groep 5/6 

15-3 

Evt. staking (a.s. vrijdag meer info) 

19-3 

Inloopmiddag project 17.00-18.00  
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Vrijhouden looppad 
Als de school uitgaat is het gezellig 

druk voor het plein met vaders, 

moeders, opa’s en oma’s die de 

kinderen opwachten. Denkt u er wel 

aan om het pad vrij te laten voor de 

kinderen die het schoolplein verlaten! 

Vooral op dinsdag en vrijdag wanneer 

de kinderen op de fiets komen is het 

lastig om het schoolplein te verlaten. 

Nr. 6 12-02-2019 

Het afgelopen jaar hebben een aantal leerkrachten geëxperimenteerd met het 

aanleren van de leerstof door middel van beweging. Bijvoorbeeld joggend 

rekenen, spelling op het schoolplein, of Twister met breuken. Door middel van 

beweging zijn de kinderen meer betrokken en wordt de les met veel plezier 

ervaren, waardoor het geleerde beter onthouden wordt. Op deze manier leren, 

noemen we bewegend leren. De aankomende periode gaan we hier als team 

verder mee aan de slag.  

Kampioenen! 


