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Nieuwsbrief februari 2018 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Open dag 

Volgende week krijgt uw kind een aantal flyers mee over de open dag van 7 maart. 

Deze kunt u uitdelen aan familie en bekenden. Wilt u deze achter het raam plakken 

van uw huis? 

 

Lichtjesparade 

Morgen wordt er in de wijk een lichtjesparade gelopen, georganiseerd door de 

Theehuisvereniging. Het begint om 18:00 uur op het Evenaarsplein. Ze eindigen daar 

ook, uiterlijk 20:00 uur is dat afgelopen. 

Vandaag hebben alle kinderen een knutsel gemaakt die zij kunnen meenemen naar 

de lichtjesparade! 

 
 

 

 

 



  
  
 

Open dag 

Volgende week krijgt uw kind een aantal flyers mee over de open dag van 7 maart. 

Deze kunt u uitdelen aan familie en bekenden. Wilt u deze achter het raam plakken 

van uw huis? 

 

Tevredenheidsonderzoek 

In de vorige nieuwsbrief stond informatie over het tevredenheidsonderzoek. 

Deze informatie was niet helemaal compleet.  

De link naar het onderzoek is van 5 maart t/m 26 maart te gebruiken! 

 

Hieronder nogmaals de brief met alle informatie voor u als ouder: 
 

 

Ouders en verzorgers van leerlingen van OBS De Meridiaan, Rotterdam 

 

Betreft: Uitnodigingsbrief ouders 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Voldoet OBS De Meridiaan, Rotterdam aan uw verwachtingen? Wat gaat goed en wat kan 

beter? Voor ons is het erg belangrijk om uw mening over een aantal zaken te weten zodat wij 

voortdurend alert kunnen blijven op de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom voeren wij 

jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit. Voor dit jaarlijkse tevredenheidsonderzoek vragen 

wij nu uw medewerking.   

 

Wat vragen wij van u? 

Wij vragen u vriendelijk om uw mening over onze school en ons onderwijs met ons te delen. 

Dat kunt u doen door vanaf 5 maart op het internet een vragenlijst in te vullen. Heeft u 

meerdere kinderen, vult u dan alstublieft per gezin de vragenlijst slechts eenmaal in en houdt 

u daarbij uw oudste kind op onze school in gedachten. 

U vindt deze vragenlijst op www.devragenlijst.nl/kvpo. De inlogcode is: DD99KK 

Kies vervolgens voor de optie ‘inloggen'. Wij schatten in dat het beantwoorden van de vragen 

hooguit een kwartier van uw tijd kost. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 26 maart 2018 

aanstaande. 

 

Wat gebeurt er met de resultaten? 

De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd en zijn dus niet te herleiden tot 

personen of e-mailadressen. Na afloop van het onderzoek ontvangt u een verslag van de 

resultaten. 

 

Heeft u vragen? 

Met vragen over dit onderzoek kunt u terecht bij Merel Zwart 

 

Mogen wij rekenen op uw medewerking? 

Mede namens alle medewerkers van OBS De Meridiaan, Rotterdam alvast hartelijk dank 

voor uw deelname. 

 



  
  
 

Met vriendelijke groet, 

 

Stichting BOOR, Rotterdam 

 

 

 

Lekker Fit! borden in de school 
Zoals u misschien al heeft gezien zijn er twee nieuwe Lekker Fit! borden op school. 
Voor de groepen 1 t/m 4 is deze als je de school binnenkomt gelijk om het hoekje bij 
het kantoor van Merel en voor de groepen 5 t/m 8 is deze direct te zien bovenaan de 
trap. Op de borden zelf worden sportieve/gezonde onderwerpen weergegeven. 
Naast de borden hangen traktatiekaarten met leuke ideeën voor uw kind om gezond 
te trakteren. Wij zijn een Lekker Fit! school, dus willen wij ook graag zien dat de 
leerlingen Lekker Fit! trakteren. De slogan is één is genoeg en klein is oké, neem 
gerust wat kaartjes mee als uw kind bijna jarig is voor leuke ideeën.  
 
Na de vakantie zijn er, zoals altijd, geen extra activiteiten na school, die starten weer 
maandag 12 maart. Uw kind krijgt na de vakantie een inschrijfformulier mee voor de 
nieuwe activiteiten! 
 

 
Lekkerfitbord 1 t/m 4      Lekkerfitbord 5 t/m 8 

 

Fysio 

Sinds kort is de school verbonden aan een fysiotherapie praktijk. Hieronder stelt de 

fysiotherapeute zich voor: 

 

Beste ouders, 

 
Ik zal mezelf even voorstellen: ik ben Marijke Stolk en ben naast algemeen 
fysiotherapeut ook kinderfysiotherapeut (MSc) bij fysiotherapie de Rozenburcht in 
Capelle aan den IJssel. Ik heb ruim 4 jaar ervaring met het werken met kinderen en 



  
  
 

hen ondersteunen/stimuleren in hun motorische ontwikkeling in de leeftijdscategorie 
0-18 jaar. Half januari  ben ik bij jullie op school geweest voor een klassenrondje 
groep 1 t/m 4.  
 
De bedoeling van dit klassenrondje is om de kinderen die moeite hebben met (m.n.) 
fijne motoriek te screenen in de klas of zij in aanmerking zouden komen voor 
kinderfysiotherapie. Kinderfysiotherapie heeft betrekking op de motorische 
ontwikkeling van het kind, zowel fijne als grove motoriek. Mogelijk kan ik deze 
ondersteuning op school gaan bieden. Niet alle kinderen zullen in aanmerking komen 
voor kinderfysiotherapie, misschien is een tip of houdingsadvies al voldoende om 
vooruit te gaan.  
Er wordt gestart met kinderfysiotherapie als er ook toestemming is van u als ouders 
en als er een intake (bij voorkeur op de praktijk) heeft plaatsgevonden. Dit zal onder 
schooltijd gaan plaatsvinden in overleg met de betreffende docent en directie.  
Wat voor nu ook handig is om te weten: kinderen onder de 18 jaar krijgen 18 
fysiotherapiebehandelingen vergoedt uit de basisverzekering.  
 
Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Ik kijk er naar uit om u en de 
kinderen te ontmoeten! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Marijke Stolk 
Kinderfysiotherapeut bij fysiotherapie de Rozenburcht  
m.stolk@fysiotherapiederozenburcht.nl  
 

 

Vrij en over de drempeldag 

Volgende week op zaterdag 24 februari begint de vakantie! Na de vakantie op 

maandag 5 maart hebben wij een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. De kinderen 

starten weer op dinsdag 6 maart. Dan is het meteen over de drempeldag! 

 

Ouderbijdrage 

Denkt u aan de ouderbijdrage? Het bedrag is €50,- storten op rekeningnummer: 

NL38 RABO 0316 8989 53. Graag naam van het kind en groep vermelden! 

 

Personeel 

Na de vakantie zal juf Gwen van groep 5 op dinsdag en woensdag voor groep 5 

staan. Omdat groep 1/ 2 lastiger is met rugklachten zal er voor groep 1/2 b nog 

vervanging komen op maandag. Juf Barbara kan dan niet meer komen, er zal een 

andere leerkracht komen. Juf Gwen zal wel op maandag een halve dag in de groep 

zijn om de kinderen beter te leren kennen en haar werkzaamheden daar langzaam 

op te bouwen. 

Juf Sandy van groep 3 is nog steeds ziek. De verwachting is dat haar herstel langere 

tijd in beslag zal nemen. Juf Cheverny blijft in groep 3. 
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