
   

 

  

Nieuwtje 

Tijd voor cultuur en sport in januari 

 

Goed gedaan 
 De aankomende periode worden de volgende thema’s besproken tijdens de sociaal-emotionele lessen van “goed gedaan!” 
“Wat voel ik” 
De kinderen leren hun eigen emoties herkennen en benoemen. Er wordt ook aandacht besteed hoe de kinderen het 
beste kunnen reageren op een klasgenoot die bang, boos of verdrietig is. 
 “Allemaal anders” 
De kinderen leren dat iedereen andere dingen leuk, eng of vervelend kan vinden. Daardoor kunnen mensen dezelfde 
situatie anders ervaren. 
 

Meedenken over de 

communicatie  
De communicatie tussen 

school en ouders vinden wij 

belangrijk. Daarom willen 

wij in gesprek met ouders 

om de communicatie te 

optimaliseren. In november 

hebben een aantal ouders 

zich aangemeld om hierover 

mee te denken in een 

denktank. Het gaat om 3 a 4 

avonden van ongeveer 1          

uur. Graag hoor ik voor 

aankomende vrijdag of er 

nog meer ouders 

geïnteresseerd zijn om mee 

te denken in deze denktank. 

 

info.meander@isobscholen.

nl. 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Na de voorjaarsvakantie starten wij met het 

maken van de planning voor volgend 

schooljaar. Dat betekent dat wij nu al graag 

willen weten welke kinderen er volgend 

schooljaar 4 jaar worden en bij ons op school 

willen komen. We hebben het dan dus ook 

over kinderen die nu nog 2 jaar zijn en in het 

komend half jaar 3 jaar worden, want die 

worden volgend schooljaar 4 jaar. Het klinkt 

vroeg, maar voor ons is het heel fijn als de 

aanmelding al gedaan is, dan weten we waar 

we op kunnen rekenen. 

Groepsoptredens 
Iedere groep doet één keer per jaar een 

groepsoptreden deze zijn dit jaar van 13.30-

14.00 uur. Op de kalender vindt u wanneer de 

groep van uw kind aan de beurt is. 

 

 

Kunst op Meander 
Voor het project ‘Kunst met een 

grote K’ (van 25 februari t/m 19 

maart) zoeken wij: 

 Grote witte lakens 

 Schildersezel (groot) 

 Houten latten 1,5x5 cm 

Spullen kunnen worden ingeleverd 

bij  juf Plona. 

 

Welkom op OBS Meander! 

Nola (1/2b) en Ids (1/2a) 

 

Agenda jan-feb 

23-1 

Basketbaltoernooi gr 7 

25-1 

Ice-games groep 4 t/m 8 
 

30-1 

Basketbaltoernooi gr 8 
 

8-2 

Studiedag, kinderen zijn vrij  

 

12-2 

Meandernieuwtje 6 

 

 
 

 

 

Schoolfotograaf 
Ook dit jaar komt Stephan van Goor 

weer de schoolfoto’s maken. Mocht 

je suggesties hebben geef die dan 

door  via het e-mailadres van school 

info.meander@isobscholen.nl 
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We zijn na de kerstvakantie weer goed 

begonnen. Naast het leren rekenen, lezen, 

schrijven en alle andere meer schoolse 

vakken maken wij ook genoeg ruimte om 

andere talenten te ontplooien. Zo zijn de 

kinderen van groep 3 t/m 5 bij een 

voorstelling van een zandtekenaar geweest 

in de Beun en hadden de kinderen van 

groep 6 t/m 8 een dansworkshop. In de 

gymlessen krijgen de kinderen basketballes 

van een echte basketbaltrainer. In groep 6 

kwam de harmonie langs om kinderen 

kennis te laten maken met de verschillende 

instrumenten. Later deze maand gaan de 

kinderen vanaf groep 4 naar de Meent om 

hun schaatstalenten extra te ontwikkelen.  

mailto:info.meander@isobscholen.nl
mailto:info.meander@isobscholen.nl

