
 

NIEUWSBRIEF  vrijdag 21 oktober 2022 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Fietsenrekken.  
Zoals je misschien gezien hebt zijn er voor de ingang van het schoolplein 
fietsenrekken geplaatst. Na de herfstvakantie vragen we de kinderen hun fiets hier 
weg te zetten. We kunnen de laatste spullen die achtergebleven zijn op de 
grachtweg dan ook gaan verhuizen.  
 
Materiële schade 
SBO de Meie is een ‘Kanjerschool’. Dat wil zeggen dat wij Kanjertraining aanbieden 
in ieder leerjaar. Kanjertraining is een methode die de sociale en emotionele 
ontwikkeling van kinderen stimuleert. De volgende uitgangspunten staan centraal:  
- We vertrouwen elkaar  
- We helpen elkaar  
- We werken samen  
- We hebben plezier 
- We doen mee 
 
Bovenstaande uitgangspunten dienen als kapstok voor al het wenselijk gedrag op 
SBO de Meie. Vanuit deze uitgangspunten zijn een drietal schoolregels opgesteld:  
- Ik gedraag mij als een kanjer.  
- In de school en op het plein houd ik rekening met de ander.  
- Ik zorg goed voor de spullen van mezelf, de ander en de school.  
 
Af en toe gaat er helaas ook weleens iets mis waarbij spullen van school 
beschadigen of stuk gaan. Uiteraard moeten deze spullen gerepareerd of vervangen 
worden om het onderwijs vorm te kunnen blijven geven. Wanneer deze kosten voor 
rekening van de school komen zullen we daardoor op andere uitgaven moeten 
bezuinigen. In het geval dat een leerling spullen van school beschadigt of stuk maakt 
zullen we daarom de kosten voor reparatie of vervanging doorberekenen aan 
ouders/verzorgers. De leerkracht zal u hiervan op de hoogte stellen. Uiteraard kunt 
u de kosten eventueel verhalen op uw WA-verzekering. Ik ga ervan uit dat ik hierin 
op je begrip kan rekenen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

HERFSTCREA: 
Woensdag 2 november is de herfstcrea. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan 
die ochtend twee mooie herfst-knutsels maken in kleine groepjes waarbij de 
kinderen van alle groepen door elkaar ingedeeld zullen worden. Er zijn twee rondes 
waarvoor de kinderen zich in kunnen schrijven: van 9.00 – 10.00 uur en van  
11.00 – 12.00 uur. De overige tijd zijn de kinderen in hun eigen klas.  
 

 

VERJAARDAGEN:  
 
26 oktober: Tyler 
2 november: Boaz 
4 november: Kyo 
 

 

OP DE KALENDER:  
Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober: herfstvakantie 
Woensdag 2 november:    herfstcrea  
Vrijdag 11 november:    schoolontbijt 
Maandag 5 december:   Sinterklaasfeest 
Dinsdag 6 december:    studiedag, leerlingen vrij 
 
 

 

Bijlagen:  

• Flyer BLOEI! 

• Flyer Urban Sports Event 
 


