
 

 

 

 

Agenda 
• di 11-do 13 feb:   Cito eindtoets groep 8 
• do 20 feb:    Groepsoptreden groep 3/4 14:45-15:15 uur 

• ma 24–vr 28 feb:   Voorjaarsvakantie  

• ma 3 mrt:    Hoofdluiscontrole 

• do 6 mrt:     Schoolreis groepen 1/2 
• ma 10 mrt:    Muziekochtend 

• wo 13 mrt:      Wij trekken aan de bel -actie Lilianefonds 

• ma 17-vr 21 mrt:   Week van het openbaar onderwijs 

• di 18 mrt:    Meandernieuwtje 7 
• wo 19 mrt:     inloopochtend nieuwe ouders en kinderen 09:00-11:00 

  en informatieavond voor nieuwe ouders 20:00-21:30 

 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),   
En dan is het alweer februari! Ook dit schooljaar lijkt om te vliégen.  
Zoals u in het nieuws uit de groepen kunt lezen, is er weer veel gebeurd en is er 

veel geleerd. Zoals u misschien via de facebooksite, de website en/of twitter 
heeft vernomen, zijn de Energy Challenges gestart. Zo houden we op Meander 

kritisch ons energieverbruik in de gaten en komt het Mea-Green-Team met tips 
voor alle klassen om zuinig om te gaan met energie. 

Groep 8 startte vandaag met de eindcito. Daarin komen de onderdelen taal, 
rekenen en studievaardigheden aan de orde. Woensdag- en donderdagochtend 

wordt van hen nog even de opperste concentratie gevraagd. 
Alvast een fijne voorjaarsvakantie gewenst. Voor de vroegboekers: volgend jaar 

is deze van 23 t/m 27 februari. 
Met vriendelijke groeten,  
Koen Elbers 

 

Energy Challenges  
Donderdag 23 januari was het zover: de 

Kick Off van de Energy Challenges 
Noord-Holland! 

Met ons Mea-Green-Team hadden we 
een filmpje gemaakt, waarmee we ons 

presenteerden.  
Wij gaan allerlei opdrachten uitvoeren 

en daarvoor krijgen we sterren. Nu 
willen we natuurlijk zoveel mogelijk 

aandacht voor ons team… volgt u ons 
ook even op Twitter?  @mielvvcool of 

zoek op meagreenkids! Alvast bedankt! 

 

11 februari 2014  

http://www.youtube.com/watch?v=hH4XIYw_JrY


 

 

Oproepjes 
Gevraagd: jongens en meisjesondergoed maat 98 t/m122. Te gebruiken bij de 

kleuters voor als er kinderen een plasongelukje hebben. 
 

Groep 1/2a 
Ons nieuwe thema is vriendjes. Vorige week hebben wij in de klas een kaart 
gekregen. Op de voorkant van de kaart stond ‘aan:’ en daarachter alle namen 

van de kinderen uit onze klas. Elk kind mocht zelf zijn eigen naam opzoeken en 
daar met een stift een rondje om zetten. Aan de binnenkant stond een 

boodschap voor ons allemaal maar er stond helemaal niet op van wie de kaart 
nou kwam. Heel spannend allemaal! De kaart was rood en er stond ook een 
hartje op..... 

Een aantal kinderen hebben een mooi huis gevouwen en bij dat huis moesten ze 
hun eigen huisnummer opplakken. Toen mocht elk kind bij juf vertellen wat ze 

hadden getekend bij hun huis. Dat typte juf dan in op de computer en zo hangt 
er bij elke tekening nu een mooi verhaal. Sommige kinderen hebben een 

lantaarnpaal naast hun huis en sommige een boomhut in de tuin. De hoek op de 
gang is ook weer vernieuwd, daar spelen we ook heel fijn. 

Als uw kind een plasongelukje heeft gehad zou u dan het 'schoolondergoed' en 
de vervangende broek zo snel mogelijk weer schoon willen terugbrengen op 

school?  
Op maandag loopt meester Barry stage, hieronder stelt hij zichzelf even voor. 

 
Beste ouders/verzorgers van groep 1/2a, 
Bij deze wil ik mij graag voorstellen.  
Ik ben Barry Smit, student aan Hogeschool Ipabo te Alkmaar. 
Vanaf 3 februari tot einde dit schooljaar zal ik, onder begeleiding van juf 
Barbara, de stagiair in groep 1/2a zijn.  
De meeste ouders heb ik al mogen ontmoeten maar via deze weg wil ik 
mij alsnog graag even voorstellen. 
Ik kijk uit naar de komende periode en ik ben ervan overtuigd dat het 
een erg leuke en leerzame periode zal worden. 
Mocht u vragen hebben, ik ben iedere maandag aanwezig. 
Met vriendelijke groeten, 
Barry Smit 
 

Schoolreis groepen 1/2a en 1/2b  
Het is weer zover, de kleuters gaan op schoolreis! 

Zet u het vast in uw agenda, dan kunt u ze uitzwaaien. 
De bus vertrekt donderdag 6 maart naar…. ja, dat blijft nog een verrassing! 

Verdere informatie volgt per brief. 
 

 
 

 



 

 

Groep 3  
In groep 3 wordt hard gewerkt en we hebben het erg gezellig! Na ons thema 

‘dieren uit een ei’ zijn we nu al 2 weken aan het werk in het thema ‘Piraten’. We 
leren woordjes als ‘schip’, ‘mast’, ‘goud’ en ‘ring’. We schrijven verhaaltjes, 

zingen liedjes en knutselen 
onze eigen piraten.  

De meeste kinderen lezen ook 
thuis iedere dag een paar 
bladzijden. Heel goed! 

Wanneer je in de bibliotheek 
zoekt naar een boekje om 

samen te lezen, kijk dan naar 
boekjes met niveau E3 of M4. 

Kinderen die meer moeite met 
lezen hebben of helemaal zelf 

lezen, kunnen ook een boekje 
van M3 lezen. Probeer naast 

het lezen van de tekst ook te 
praten over het verhaaltje en de plaatjes. Waar gaat het verhaal over? Wie doen 

wat? Wat weet jij daar al vanaf? Wat denk je dat er gaat gebeuren? 
Na de vakantie gaan we hard aan de slag met ons groepsoptreden van 

donderdag 20 maart. We verklappen natuurlijk niet alles, maar houd er alvast 
rekening mee dat de kleur ‘rood’ heel belangrijk wordt…..!  

Hebben jullie de foto’s van onze gymles gezien op de website? Birgit, moeder van 
Tristan, bedankt! 
  

Groep 3/4 
In groep 3/4 wordt hard geoefend voor het optreden van 20 februari.  
Het gaat over een koning die enorm van muziek houdt. Ook de kinderen in onze 

groep houden van muziek en kunnen prachtig zingen. We leren voor het 
optreden best moeilijke liedjes, maar het gaat ons lukken. 
De kinderen van groep 4 gaan lekker met de tafels. Ook al heb je je sticker 

gehaald, blijf ze wel oefenen. Even in de auto, onder de afwas (o, nee tijdens het 
leeghalen van de vaatwasser), of tijdens een wandelingetje. Het blijft ook 

belangrijk dat de kinderen iedere dag even lezen.  
Klokkijken wordt steeds moeilijker. Nu moeten de kinderen al oefenen met 

minuten…..Pfff lastig hoor, maar ook dat gaat lukken. 
In groep 3 gaan we moeilijkere woorden lezen. De mmkm-woorden zoals bril, 

klaar etc. Daarnaast zijn we veel aan het begrijpend lezen en hebben we 
woorden met –ng en –nk gezocht in tijdschriften. Met rekenen hebben we het 

over de verliefde getallen zoals 5 en 5, 6 en 4, 3 en 7, 9 en 1. De verliefde 
getallen zijn altijd samen 10. Ook hebben we de tweelingsommen geleerd. Dat 

zijn bijvoorbeeld 2+2, 3+3, 4+4, 5+5 ………Daar zijn de kinderen al heel goed in. 
Knap hoor! 

 

 



 

 

Groep 5  

Het is leuk in groep 5. We hebben van alles gedaan. Zoals muziek met Bennie 

Briljant en met instrumenten. 
We hebben ook een citoweek gehad van rekenen, taal, 

spelling, begrijpend lezen.  
Met geschiedenis ging het over de watersnoodramp in 

Zeeland en met aardrijkskunde gaat het over de stad en het 
platteland. Met rekenen hebben we met deelsommen met rest 
gerekend.  

We maken ook een werkstuk en we hebben ook hartjes gemaakt voor Valentijn. 
Cato en Lizzy 

 

Groep 6 

Wij hebben de Slag van Castricum nu helemaal afgerond. De verhalen en de 
tekeningen hangen in de klas en op de gang. De soldaten laten we nog even in 

de klas staan omdat we trots zijn op onze werkstukken. 
 

  
 

In onze klas hebben we een aantal "stelletjes" dus hebben we hartjes gemaakt 

die de kinderen met Valentijn mogen weggeven. In de klas staat een koffertje 
met het "hartenspel" die we van juf Mary mochten lenen. Daarin zitten kaarten 

met vragen over gevoelens. Verdriet, blijdschap maar ook verliefd zijn. Daar 
maken wij dankbaar gebruik van.  

Elke week oefenen we het voetballen en straks bij de gym ook het volleyballen, 
want de schoolvoetbalwedstrijden en de volleybalwedstrijden komen er alweer 

aan. 
 

Groep 6/7 

Groep 7 heeft het goed gedaan bij het basketbaltoernooi, woensdag 15 januari jl. 
Er gingen 2 bekers voor de eerste prijs mee naar school, één voor de jongens en 

één voor de meisjes! Maar belangrijker was dat iedereen heel sportief heeft 
gespeeld! Coaches en wasouders: bedankt voor jullie inzet! Die week erna ging 

groep 6/7 als beloning voor het bieb-spel 'Eén tegen allen' naar de bibliotheek, 
waar alle kinderen onder het genot van wat drinken en een zakje chips mochten 



 

 

gamen, chillen, en dat in een verder lege bieb. Helemaal leuk was dat we ook 

nog verstoppertje hebben gespeeld in het donker. Juf Esther kwam ook nog langs 
met Nikki en Milan. Dat vonden we allemaal heel gezellig! Tijl en Shevon zitten in 

het Energy Challenge Team van onze school. Dit team onderzoekt hoe zuinig 
Meander omgaat met 

energie. Goed hoor! Nog 
twee weken hard werken, en 
dan voor iedereen een fijne 

voorjaarsvakantie! 
 

Groep 7 

Het is alweer een tijdje 
terug, maar wij hebben het 
goed gedaan bij het 

basketbaltoernooi. De 
meiden werden 1ste en 5de. 

De jongens werden 1ste en 
6de. Heel sportief! Wij waren 

blij met onze coaches en alle 
aanmeldingen om de was te doen.  

Max en Lotte hebben met hun team van de Energy Challenge een mooi filmpje in 
elkaar gezet en een mooie presentatie in de klas gehouden.  

In een poging de bal uit het water te halen heeft Elise zich zo ingezet dat ze zelf 
te water ging. Gelukkig is alles goed afgelopen.  

Komende dinsdag krijgen wij een Kung Fu les aangeboden op de Dors en is er 
een zaalvoetbalclinic op een later tijdstip. 

Iedereen is er van overtuigd: als je rustig in de klas werkt en goed oefent gaat 
je werk beter. We gaan ervoor. 
Voor in de agenda: schoolreis voor de groepen 6 t/m 7 is op donderdag 15 

mei. 
 

Groep 8 
Vandaag zijn we begonnen met de Cito 
eindtoets. 
Miel en Lot zitten namens groep 8 in het Energy 

Challenges Team. We mogen een iPod of 
smartphone mee om daarmee extra werk te 

doen. We gebruiken de app DuoLingo en leren 
dan een vreemde taal!  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

*Bijdragen van derden* 
 

 

Omgaan met emoties 
Het is natuurlijk om kinderen te willen beschermen, maar je kunt niet ze niet helemaal afschermen 

van alle pijn en teleurstelling. Wat je wel kunt doen, is ze hier mee te leren omgaan. Het is beter 

voor ze als je ze de vaardigheden leert om een uitdaging aan te gaan en om te gaan met hun 

emoties. 

Je kunt beginnen ze te leren dat het normaal en gezond is om af en toe boos, gespannen of van 

streek te zijn. Help ze te begrijpen dat deze emoties ook weer over gaan. 

Je kind zal misschien ergens tegen op zien dat bang of onzeker maakt, zoals een sportdag op 

school. Ze zullen dan misschien proberen om hier onderuit te komen. Moedig ze aan om de 

uitdaging aan te gaan. Als ze jouw steun voelen, zullen ze eerder geneigd zijn om er wel naar toe 

te willen gaan. En als ze teleurgesteld thuis komen, laat ze dan weten dat dit ook ok is. Je kind 

leert dan dat minder leuke gebeurtenissen nou eenmaal voorkomen en dat ze hier ook weer over 

heen komen. 

Onthoud dat jij een voorbeeld voor je kinderen bent. Het geeft ze hoop en moed als ze zien dat jij 

je problemen bespreekt en dan weer door gaat. Ze zullen dan opgroeien met het idee dat 

uitdagingen overwonnen kunnen worden en dat teleurstellingen kunnen worden opgelost. 

De vijf basisprincipes van Positief Opvoeden 
Hoeveel bescherming goed is voor een kind, is een leuk onderwerp van gesprek! Het heeft te 

maken met het eerste basisprincipe van Positief Opvoeden: Een veilige en stimulerende omgeving 

bieden. Wil je hier meer over weten, kijk dan op www.positiefopvoeden.nl.  

Mocht u vragen over het opvoeden en opgroeien van uw zoon of dochter dan kunt u een afspraak maken bij 

het Opvoedspreekuur in uw gemeente bij het volgende telefoonnummer: 088-0100555, dagelijks tussen 

9.00-12.00 uur. Ook kunt u kijken op www.positiefopvoeden.nl.  

 

*** 

ANWB Streetwise lanceert 5 praktische animaties, 

speciaal voor ouders  
Deze week lanceert ANWB Streetwise een serie van vijf animaties waarin ouders 

praktische tips krijgen om de verkeersveiligheid van kinderen zèlf te vergroten.  
De vijf onderwerpen die centraal staan zijn: 

- goede fietsverlichting  
- veilige routes naar school 

- het juiste autostoeltje   
- goed zicht in het verkeer 

- remweg van auto’s 
Iedere animatie geeft ouders tips om zelf mee aan de slag te gaan. Deze vindt u 
op: http://www.anwb.nl/verkeersveiligheid/watiedereoudermoetwetenoververkeersveiligheid 

 

http://www.positiefopvoeden.nl/
http://www.positiefopvoeden.nl/
http://www.anwb.nl/verkeersveiligheid/watiedereoudermoetwetenoververkeersveiligheid


 

 

GGD Hollands Noorden: Speciale reisvaccinatiedag 

GGD Hollands Noorden wil ouders met kinderen bewust maken van de 

gezondheidsrisico's tijdens hun vakantie naar het buitenland. Op woensdag 2 april 

organiseert de GGD een reisvaccinatiedag waar reizigers met flinke korting op het 

consulttarief gevaccineerd kunnen worden voor een reis naar Bulgarije, Egypte, 

Kroatië, Marokko, Tunesië en Turkije. 

 

Waarom vaccineren? 

Met de zomervakantie weer voor de deur boeken vele mensen een reis naar bijv. Bulgarije, Egypte, Kroatië, 

Marokko, Tunesië of Turkije. Uit onderzoek blijkt dat reizigers in deze landen gezondheidsrisico’s op 

kunnen lopen. Het landelijk coördinatiecentrum reizigersadvisering (LCR) adviseert vaccinaties voor deze 

landen. Echter, uit onderzoek blijkt dat slechts 50% van de reizigers naar deze landen ook daadwerkelijk 

een vaccinatie haalt. In deze landen is het risico op een besmetting met hepatitis A of een andere ernstige 

infectieziekte hoog. Bijvoorbeeld door besmet water of voedsel. Veel mensen realiseren zich niet dat zij 

gezondheidsrisico’s lopen op vakantie.  

Reisvaccinatiedag 

De reisvaccinatiedag vindt plaats op woensdag 2 april van 13.00-20.00 uur bij GGD Hollands Noorden, 

locatie Alkmaar (bij station Alkmaar Noord). Tijdens deze speciale reisvaccinatiedag kan men alleen 

gevaccineerd worden voor een reis naar bovengenoemde landen. Uiteraard verstrekt de GGD daarbij de 

nodige informatie en beantwoordt zij vragen.  

Korting 

Wat de reisvaccinatiedag speciaal maakt is de korting die men op ieder consult krijgt! Op deze dag betaalt 

men slechts €10,00 p.p. voor het consult i.p.v. €20,50 p.p. Gezinnen betalen maximaal  

€ 30,00 voor een consult voor 4 personen of meer. Dit is exclusief de kosten voor de vaccinaties!  

Afhankelijk van de zorgverzekering kunnen de kosten voor het consult en de vaccinaties vergoed worden! 

Meer informatie 

Meer informatie vindt men op de website: www.ggdhn.nl. Ook voor informatie of het maken van een 

afspraak kan men op werkdagen tussen 08.30-12.00 en 13.00-17.00 uur bellen met  

088- 0100530. 

 

 

*** 

 


