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21 februari

Agenda
datum

activiteit

26 februari

Voorjaarsvakantie t/m 4 maart

5 maart

De geplande studiedag gaat niet door, kinderen moeten
gewoon naar school.
Start kunstproject met kunstenaar

8 maart
9 maart
13 maart

Funfestijn voor de groepen 1/2/3 en 4/5
Spinnen voor Miranda Mania groep 6/7 en 8
Open dag en inschrijven nieuwe leerlingen

14 maart

Staking primair onderwijs, de school is dicht

21 maart

Gemeenteraadsverkiezingen, stembureau in school

31 mei

Nieuwe datum studiedag

Kunstproject
In de week na de voorjaarsvakantie starten we met een kunstproject, in
samenwerking met ‘de Blauwe Schuit’ in Hoorn. Kunstenaar Willem
Bakkum komt met zijn kist met kunstwerken het thema introduceren voor
alle groepen.
Hij geeft dezelfde dag een workshop in groep 1/2 over ‘Kleurige kastelen’.
Ieder groep heeft zijn eigen kunstenaar gekozen voor dit project.
Zo zullen Piet Mondriaan, Wassily Kadinsky, Andy Warhol, Keith Haring,
Joan Miró, Vincent van Gogh, Henri Matisse en Pablo Picasso aan de
orde komen. In de loop van het thema zal de school ongetwijfeld een
kleurrijk kunst geheel worden.

Opnieuw staking in het primair onderwijs
Hoewel de minister van onderwijs geld heeft toegezegd voor werkdrukvermindering in het
onderwijs, is er nog geen structurele oplossing voor het lerarentekort. Wat daarvoor nodig is,
is onder andere het aantrekkelijker maken van ons vak. Wij zijn trots op wat we doen en
willen graag dat jonge mensen weer kiezen voor het onderwijs. Een beter salaris is daar
maar een onderdeel van.

Om hier op nieuw aandacht te voor te vragen gaan op woensdag 14 maart de scholen in de
hele regio dicht. We realiseren ons dat het steeds lastiger wordt voor ouders, maar we
strijden ook voor uw kind(eren) om te voorkomen dat er straks geen kwalitatief goede
leerkrachten meer zijn. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de officiële brief van alle
besturen van de regio West Friesland.

Studiedag 5 maart wordt donderdag 31 mei
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, gaat de studiedag van 5 maart niet door. De nieuwe
datum wordt 31 mei. Het team start dan met de opleiding tot Kanjertrainer. Deze opleiding
duurt 3 dagen, de andere twee dagen zullen in het volgende schooljaar zijn.

Kanjertraining
De Kanjertraining is een manier om kinderen inzicht te geven in
hun gedrag en dat van anderen. Het is een werkwijze voor
sociaal-emotionele ontwikkeling die bedoeld is om de een
goede sfeer in de klas te houden (preventief) of te verbeteren
(curatief). Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een
positieve manier te handhaven in hun sociale ‘netwerk’.
Door middel van kleuren ( witte, gele, rode en zwarte pet)
krijgen kinderen inzicht in hun gedrag en dat van anderen. De
Kanjertraining wordt aangeboden vanaf groep 1 /2. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn
o.a. vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid. Om deze lessen te mogen
geven, moeten leerkrachten een opleiding van 3 dagen volgen.

Bericht van de Ouderraad
HEEFT U UW OUDERBEDRAGE AL BETAALD?
Uw kind is vorige week in het kader van het IPCC thema ‘chocolade’ op reis geweest naar
de chocolade fabriek in Zaandam. Leuk. Voor de kerstvakantie heeft uw kind geschaatst
op het plein. Met Sinterklaas kreeg uw kind een aantal cadeautjes, allerlei lekkers en
mocht hij of zij zelf pepernotenbakken. En er zijn plannen voor nog veel meer leuke
uitstapjes die school nou juist zo leuk maken. Het zijn echter allemaal extra activiteiten die
niet door de school kunnen worden betaald. Deze zogenaamde buitenlesactiviteiten
worden betaald vanuit de ouderbijdrage. Helaas blijkt uit onze administratie dat een heel
aantal van u de ouderbijdrage ondanks een persoonlijke herinnering niet heeft
overgemaakt. Dit zorgt er voor dat we straks geen educatieve uitstapjes meer kunnen
betalen. Niet Leuk!
De vrijwillige ouderbijdrage is €20. Van dit bedrag wordt dus van alles voor uw zoon of
dochter georganiseerd. Wij van het dagelijkse bestuur van de oudervereniging willen u
daarom nogmaals vragen om de ouderbijdrage over te
maken op
IBAN NL81RABO 0120 464 934 ten name van
Oudervereniging Obs de Meridiaan te Medemblik onder
vermelding van de naam van uw kind.
Het bedrag mag ook in termijnen worden betaald, vraag ons
naar de mogelijkheden.
Hartelijk dank voor uw bijdrage en met vriendelijke groet van
Het dagelijks bestuur OV, Paul Klompe, Elizabeth Kerry en Lara R

Funfestijn
Vrijdag 9 maart gaan de kinderen van de groepen 6/7 en 8 spinnen in het kader van
Miranda-Mania. Dit gebeurt in de Muiter. Omdat de anderen groepen daardoor niet kunnen
gymmen mogen ze die ochtend naar Funfestijn. Groep 4/5 gaat eerst, van 9-10 uur, daarna

gaan groep 1/2 en groep 3. De kinderen hoeven die ochtend geen gym kleren mee en groep
4/5 hoeft niet naar de gymzaal, maar komt gewoon naar school.

Wachten op ongelukken?
Met enige regelmaat houden we ons hart vast als we kijken naar de verkeerssituatie rondom
de school. Er wordt hard gereden, ondanks de versmallingen hier en daar in de weg. Het
zebrapad blijkt ook niet altijd een garantie voor automobilisten om te stoppen. Bij het halen
en brengen van de kinderen wordt dubbel geparkeerd, waardoor de situatie voor kinderen
die lopend komen, niet meer overzichtelijk is. We doen een dringend beroep op iedereen om
de veiligheid van de kinderen rondom de school te respecteren, ook als u daarvoor uw
rijgedrag een beetje moet aanpassen. Alleen met elkaar kunnen we het veilig houden!

Open dag
Dinsdag 13 maart houden we open
dag voor nieuwe ouders. We hopen
natuurlijk op veel belangstelling voor
onze school. Inschrijven is voor
kinderen die 4 jaar worden in de
periode juli 2018 t/m december 2019.
Ook broertjes en zusjes van onze
huidige leerlingen mogen deze dag
inschrijven.
Tijdens de studiedag van vrijdag 9
februari heeft het team een aantal
kernwaarden vastgesteld voor onze
school. Deze zijn natuurlijk terug te
vinden op de poster die we hebben
laten maken voor de open dag.

