
  

 

 

Nieuwtje 

Kinderboekenweek vriendschap 

 

 

 

 

Goed gedaan 
Op OBS Meander gebruiken we de methode ‘Goed gedaan’ voor de sociaal emotionele vorming. Hier leest u over de 
thema’s van de aankomende maand. 
“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. 

Voortgangs-

gesprekken 
Op donderdag 22 

november en op dinsdag 

27 november zijn de 

voortgangsgesprekken 

gepland n.a.v. de sociale 

competenties. Let op! De 

data zijn gewijzigd. 

Deze gesprekken zijn 

facultatief. Op 31 oktober 

ontvangt u een Digiduif 

om kenbaar te maken dat 

u hiervan gebruik wilt 

maken. De gesprekken 

worden deels gepland op 

de middag en deels op de 

avond. Tijdens deze 

avond is er ook nog de 

mogelijkheid om de 

methode STAAL in te 

kijken in de gang.  

 

3 vragen aan  

juf Jessica (gr.6) 
Waarom ben je komen 
 werken op OBS Meander?  
Ik heb als kind op deze school  
gezeten. Ik heb een hele leuke en goede schooltijd 
hier gehad met lieve meesters en juffen. Ik vind 
het daarom nu ook extra bijzonder dat zij nu mijn 
collega's zijn geworden.   
Waarom ben je juf geworden? 
Toen ik als kleuter op school kwam in de klas bij juf 
Barbara en juf Plona, wist ik het eigenlijk al 
meteen: later word ik ook juf! 
Wat is de leukste vraag/ opmerking die je ooit 
hebt gehoord van een kind? 
Toen ik laatst op een andere fiets naar school 
kwam, zei een leerling heel bezorgd: 'Juf u heeft 
een andere fiets bij u, past u wel op, want deze 
heeft een achteruitrem in plaats van 

handremmen. Ik wil niet dat u een botsing krijgt!' 
Erg lief en heel knap dat hij het opgemerkt 
had!  
Volgende keer: 3 vragen aan juf Arthie (gr 3) 
 

Tijdens het Kinderboekenweek- Zweeds-

loopspel op het plein moesten de 

kinderen goed samenwerken om alle 

vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar te 

zoeken. Naast deze leuke activiteit werd 

er tijdens de Kinderboekenweek ook 

veel aandacht besteed aan lezen en 

boekpromotie in iedere groep. In de 

gangen is te lezen waarom de kinderen 

van gr. 5 vriendschap heel belangrijk 

vinden. 

Schoolapp 
Via de schoolapp houden de 

leerkrachten u op de hoogte over 

datgene er in de klas afspeelt. 

Maakt u nog geen gebruik van de 

schoolapp, installeer hem dan snel, 

zodat u niks hoeft te missen. Mocht 

u hierover vragen hebben dan is er 

iedere vrijdagochtend inloop bij 

Marieke van 08.30-09.00 uur.  

 

Agenda okt-nov 

20-10 t/m 28-10 

Herfstvakantie 
 

29-10 

Luizencontrole 
 

7-11  

Open dag 
 

6-11 t/m 13-11 

Verkiezingen MR 
 

22-11 en 27-11 

Voortgangsgesprekken 
 

20-11 

Meandernieuwtje 3 

 

 
 

 

 

Vier meiden van groep 8 tijdens het 

PET-event (techniek)  in Alkmaar 

Nr. 2 16-10-2018 


