
  

  

Nieuwtje 

Kamp groep 8 in Camperduin 

 

 

 

Peuteropvang  
Vorig jaar is Forte met de 

peuteropvang (POV) bij ons 

ingetrokken. We zijn ontzettend blij 

met deze samenwerking. De POV is 

nu geopend op maandag en 

donderdag. Heeft u een voorkeur 

voor de dinsdag of vrijdag geef dat 

dan aan. Al bij 4 kinderen kan er 

een nieuwe groep gestart worden! 

Goed gedaan 
Op OBS Meander gebruiken we de methode ‘Goed gedaan’ voor de sociaal emotionele vorming. Aankomende thema’s: 
“Opkomen voor jezelf” 
De kinderen leren deze les hoe ze op een goede manier kunnen opkomen voor zichzelf. 
“Blij met jezelf” 
De kinderen kijken naar hun eigen leuke of sterke kanten. Ze leren dat ze trots op zichzelf mogen zijn. Er wordt geoefend 
met het geven en ontvangen van complimenten en hoe je het best om kunt gaan met winnen en verliezen. 
  

Schoolbieb 
Iedere donderdagochtend 
ontvangt de schoolbieb 
leerlingen van Meander en 
de Paulusschool in de 
bibliotheek op school. 
Na een korte activiteit, 
bijvoorbeeld voorlezen of een 
boekbespreking mogen alle 
kinderen een boek kiezen uit 
de uitgebreide collectie. 
Momenteel zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste 
moeder/vader/oma of opa, 
die ons eens in de 2 á 3 
weken kan komen assisteren. 
Team Bibliotheek Ypestein 
 

3 vragen aan  

juf Anouk (gr.6) 
Hoe is het om op Meander te  

werken? Heel leuk!  

Zowel het team als de ouders  

hebben mij een warm welkom 

gegeven. 

Wat moet iedereen van mij weten? 

Iedereen mag weten dat ik een chocoholic 

ben met een gigantische spinnen fobie. Mijn 

man is Engels en ik heb een zoon van 4 en 

een dochtertje van 1 jaar. 

Wat is het leukste dat een leerling tegen je 

heeft gezegd? 

Tijdens het (actief en enthousiast meedoen 

met) voetbal op het plein, zei een leerling 

tegen mij: ‘Als je maar je best doet juf, dan 

geeft het niet dat het je niet zo goed lukt’... 

Ouch! 

 

Vorige week vertrok groep 8 

op de fiets naar Camperduin 

voor een ontzettend leuk en 

zonnig kamp. Ze hebben hier 

veel leuke activiteiten 

gedaan, zoals raften in de 

zee, een foto-game en een 

spannend dieren- 

geluidenspel. Meester 

Johan, juf Esther, Rienke, 

Sjoerd en Carolien, bedankt 

voor jullie inzet deze dagen.   

Schooljudo 
Dit jaar starten wij met Schooljudo. 

5 weken lang krijgen de kinderen  

van groep 1 t/m 8 judo-les waarbij 

de nadruk ligt op de waarde: 

vertrouwen. Ook in de klassen zal 

deze weken extra aan de slag 

worden gegaan met deze waarde. 

Voor meer informatie over 

schooljudo kijk hier. 

 

Agenda sept-okt 
 

27-9 

Pet-event gr 7&8 

1-10 

Informatieavond 19.30-21.00 

2-10 

Opening Kinderboekenweek 

8-10 

Studiemiddag, 12 uur vrij! 

19-10 t/m 27-10 

Kinderboekenweek 

28-10 

Luizencontrole 

6-11 

Meandernieuwtje 3 
 

 

 
 

 

 

Nr. 2 25-09-2019 

De ouderraad zoekt nog twee ouders die de 

OR wil komen versterken. Voor meer 

informatie neem contact op met Marieke 

https://schooljudo.nl/pedagogisch-klimaat/

