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Agenda
Januari 2019
Maandag 07 januari
Maandag 21 jan t/m vrijdag 8 februari

Studiedag; groep 1 t/m 8 vrij
Citoperiode

Het team van de
Meander wenst alle
kinderen, ouders en
verzorgers een
hele fijne vakantie
en gezellige
feestdagen.

Conciërge op Oost
Mijn naam is Sabrina Leona van den Berg. Ik ben 22 jaar en woon in Lelystad. Ik
woon op de zorgboerderij Flevozon, maar ga in augustus 2019 zelfstandig wonen. Ik
hou van worstelen, gamen en koken.
Sinds 9 juli loop ik rond op Meander Oost als conciërge. Uiteindelijk is het een doel
voor mij om een betaalde baan te krijgen. Tot die tijd ben ik 4 dagen te vinden op de
Meander. ( ma-di-do en vrij)
Ik vind de Meander een hele sociale school, en voel mij hier erg thuis! Ik voel mij erg
gewaardeerd hier op de Meander, omdat ik merk dat ze erg blij zijn blij zijn met mij!
Groetjes Sabrina

Conciërge op West
Mijn naam is Marit de Visser en ik ben 35 jaar.
Ik ben sinds 4 weken aangenomen als conciërge op de basisschool de Meander
West en kom dus met liefde en plezier werken.
Ik ben op dit moment op maandag, woensdag en donderdag ochtend op school
van 8.00 tot 12.00 u en het is de bedoeling dat ik uiteindelijk 32 u kom werken.
Ik moet opbouwen, dus stapje voor stapje zal ik vaker op school te zien zijn.
Hiernaast doe ik een thuis studie voor onderwijsassistent en mag ik af en toe
een groepje begeleiden in de klas.
Ik hoop u gauw op school te mogen begroeten!
Groetjes Marrit

Pietengym
Ook dit jaar hebben de kinderen van de Meander een leuke pietengym gehad. Een jaarlijkse traditie is dat er
twee kinderen van groep 8 Piet spelen bij de groepen 1 t/m 6. Zij doen dit altijd met veel plezier en
enthousiasme. Hieronder hun ervaringen.
Fen,
Ik ben Fen en ik mocht dit jaar piet zij op meander west. En ik vond het heel leuk.
Want al de kinderen van mijn klas wouden het, en dan word ik samen met Isa gekozen, dat is dan vind ik heel
leuk. En het was ook super leuk want al de kinderen wouden pepernoten.
En dan gaf ik de pepernoten en dan waren ze superblij, en dan gingen ze
supertrots weg met het handje pepernoten en daarom vond ik het vooral
leuk.
Als een bedankje van school kreeg ik nog een lekkere chocolade letter. En
erna
was ik helemaal kapot, ik zweette helemaal op mijn hoofd door die Pruik,
maar ik
vond het een hartstikke leuke ervaring.
Isa,
ik ben Isa en ik mocht dit jaar mee doen als piet aan de pietengym. Ik vond
het heel
leuk. Alle kinderen wouden pepernoten groep drie vond ik het leukste
omdat,
ze schattig zijn. Het leukste onderdeel vond ik klimmen. De kinderen vonden mij heel aardig. Ik kreeg aan het
einde een L als chocolade letter
Tyrell
Pieten gym het is een leuke ervaring de kinderen van 1 t/m 3 vonden het nog leuk dat ik aanwezig was. De
rest van de groepen wilde meer pepernoten dan zwarte piet En de anderen verpesten het voor elkaar voor
de rest was het een leuke ervaring Het is grappig om zwarte piet te zijn leuk om al de lachende gezichten van
kinderen te zien dat is geweldig
Isabelle
Met pietengym was het heel leuk ieder kind reageerde enthousiast en geloofde ons ik vond het heel leuk. Ik
zelf zou het nog een keer willen doen en wat we deden was ook heel leuk.
Groeten van,
Sintmeester Mark.

Voorlichting over Vuurwerk: artikel namens de GGD
Met oud en nieuw geniet bijna iedereen van het mooie en kleurrijke
vuurwerk om het nieuwe jaar in te luiden. Hoe mooi vuurwerk ook kan
zijn, er gebeuren ieder jaar weer ongelukken met vuurwerk. Afgelopen
jaarwisseling zijn er 473 mensen op een Spoedeisende Hulpafdeling van
een ziekenhuis behandeld vanwege letsel door vuurwerk. De helft van de
vuurwerkslachtoffers is jonger dan 20 jaar. Brandwonden en oogletsel
zijn de meest voorkomende letsels in 2017/2018. De meeste ongelukken
worden veroorzaakt door onvoorzichtig gedrag. Ook omstander kunnen
bij het kijken van vuurwerk gewond raken.
Veiligheid
Hoe zorgt u ervoor dat vuurwerk afsteken leuk blijft en er geen ongelukken gebeuren met uw kind. De tips die
hier volgen liggen misschien voor de hand, maar kunnen ernstig letsel helpen voorkomen! Het is belangrijk
om eerst de gebruiksaanwijzing te lezen, hier staat duidelijk op hoe het vuurwerk te gebruiken. Laat uw kind
een aansteeklont en een vuurwerkbril gebruiken. Ook voldoende afstand houden is belangrijk, minstens zo’n
8 tot 15 meter.
Nog meer tips voor veilig vuurwerk afsteken:
•
Zorg dat siervuurwerk stevig en stabiel staat
•
Gebruik voor vuurpijlen altijd een lanceerstandaard
•
Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen.
•
Steek geen vuurwerk af vanuit je hand
•
Steek weigeraars nooit opnieuw aan.
•
Maak nooit zelf vuurwerk, meestal explodeert dit onverwacht en op een verkeerd moment.
Gehoorbescherming
Sinds 2006 mag vuurwerk in Nederland “maar” 156 dB veroorzaken. Vergeleken met een straaljager die 110
dB geluid maakt is dit nog steeds erg hard. Geluid harder dan 100dB kan direct gehoorschade geven.
Gehoorbescherming is dus geen overbodige luxe. Ook voor kinderen zijn er goede oorkappen en filterdoppen
verkrijgbaar.
4vuurwerkveilig.nl geeft meer info over vuurwerk en veilig afsteken. Op deze website staat ook leuke
informatie voor het geven van spreekbeurten over vuurwerk.
Bronnen:
•
http://www.4vuurwerkveilig.nl/ (Op deze website kunnen kinderen ook informatie kunnen zoeken
voor een spreekbeurt en er lespakketten voor op school.)
•
https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html
•
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk
•
http://www.leeftijdsgrens.nl/leeftijdsgrens-vuurwerk/
•
https://www.alpine.nl/blog/tips-om-gehoorbeschadiging-door-vuurwerk-te-voorkomen/

Kerstkaartenactie
Alle kinderen van Meander West en Oost hebben een eigen kerstkaart
gemaakt. De 400 kerstkaarten zijn door Stephanie Hafkamp
meegenomen. Zij heeft ze gedoneerd aan het Ouderenfonds. Via hen
komen ze bij eenzame ouderen in heel Nederland terecht.
Er waren hele mooi glitterkaarten van de bovenbouw: echte
kunstwerkjes en ook hele lieve tekeningen van onze kleuters.
Zo hebben nu dus 400 ouderen een mooie kerstkaart van onze kinderen
gekregen om de eenzaamheid wat te verlichten

Decembertips voor gezinnen
De website www.Kidsproof.nl/lelystad is helemaal in kerstsfeer ondergedompeld, speciaal voor alle ouders in
Lelystad, Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Zeewolde en de Noordoostpolder. Je vindt er een overzicht
met alle kerstactiviteiten,
leuke decembervoorstellingen,
mooie kerstmarkten,
warme choco-adresjes én
handige blogs met daarin kerstknutsel- en recepttips,
tips-voor-een-kidsproof-oudejaarsavond,
kerstdiner-op-school-tips,
makkelijke feestkapsels en nog veel meer.
Snel kijken dus!
Kidsproof Lelystad
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