
  

  

Nieuwtje 

Lichtjesfeest was weer een groot succes 

 

 

Goed gedaan 
De aankomende maand worden de volgende thema’s besproken tijdens de sociaal- emotionele lessen van “goed gedaan!”  
“Opkomen voor jezelf” 
De leerlingen leren waarom goede omgangsvormen belangrijk zijn en gaan op zoek naar een win-win situatie.  
 “Druk, druk, druk” 
De kinderen herkennen en benoemen de verschillende emoties en leren hoe ze hier met beste mee om kunnen gaan. 

Nieuw mailsysteem 
Vanaf 1 januari stappen 

we van Digiduif over naar 

het mailsysteem van de 

website (het 

ouderportaal). Alle 

functies die we gebruiken 

met Digiduif zitten ook in 

onze eigen website. 

Andere scholen van ISOB 

maken hier al langer 

succesvol gebruik van. Op 

vrijdag ontvangt u een 

Digiduif hoe u zich 

hiervoor moet 

aanmelden. Ouders die al 

succesvol zijn ingelogd in 

de schoolapp hebben zich 

al geregistreerd via het 

ouderportaal en hoeven 

niks meer te doen. Op 

vrijdag ontvangt u 

hiervan een bevestiging 

via het nieuwe systeem.  

 

3 vragen aan  

Juf Arthie (gr.3) 
Waarom ben je komen te werken 

op OBS Meander?  

Omdat juf Olga zwanger was  

heeft Marieke mij gevraagd hier  

in te vallen tot de meivakantie. Ik ben blij dat ze 

mij heeft gevraagd want ik heb het super naar 

mijn zin!  

Waarom ben je juf geworden? 
Het is nooit mijn intentie geweest om juf te 

worden. Ik heb ooit letterlijk gezegd dat ik never 

nooit de PABO zou doen. Ik wilde wel op een 

kinderdagverblijf werken en ben daarom SPW 

gaan studeren. In het tweede jaar moest ik op een 

basisschool stagelopen. Daar is een wereld voor 

mij open gegaan. Op dat moment wist ik dat ik de 

PABO zou gaan doen en juf wilde worden!!  

Wat is de leukste vraag/ opmerking die je ooit 
hebt gehoord van een kind? 
Twee jaar geleden vertelde een ouder mij dat zijn 
zoontje mij thuis imiteerde. Hoe ik bijvoorbeeld 
mijn koffie sta te roeren als ik voor de klas sta. De 
manier waarop hij  dat deed was hilarisch.  
 

Woensdag 8 november mochten alle 

kinderen naar school komen in het 

donker, want het was lichtjesfeest. De 

ouderraad had de gangen mooi versierd 

met lichtjes en in de klassen hingen alle 

gemaakte lampionnen voorzien van een 

lampje. Wat zag het er overal gezellig 

uit en wat had iedereen goed zijn best 

gedaan. Alle kinderen kregen een 

mandarijntje en konden met hun vader 

en/of moeder alle lampionnen 

bewonderen. Zelfs de peuters van de 

Peuteropvang kwamen kijken. 

Denktank 
De communicatie tussen school en 

ouders vinden wij belangrijk. 

Daarom willen wij in gesprek met 

ouders om de communicatie te 

optimaliseren. De bedoeling is om 

als denktank in de maanden januari 

en februari 4 avonden bij elkaar te 

komen. Heeft u interesse mail dan 

voor 1 december naar 

info.meander@isobscholen.nl. U 

ontvangt dan uitgebreidere 

informatie, waarna u kunt aangeven 

al dan niet aan te sluiten.  

Welkom op OBS Meander 

Lili (1/2a) 

 

Agenda nov-dec 

22-11 en 27-11 

Voortgangsgesprekken 

29-11 

Schaaktoernooi gr 6 t/m 8 

3-12 

Sinterklaasfeest 

6-12 

Uitslaapochtend, 09.30 op school 

18-12 

Meandernieuwtje 4 

20-12 

Kerstviering 

21-12 

12 uur vrij 

 24-12 t/m 4-1 

Kerstvakantie 

 
 

 

 

Nr. 3 21-11-2018 

Burgemeester Hans Romeyn onthult 

het buitenkeukentje  
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