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Start schooljaar 

 

 

 

Plusklas 
Juf Olga heeft de plusklas afgelopen 

jaar op een zeer goede wijze 

opgezet. Aankomend schooljaar zal 

juf Maria de plusklas overnemen. Zij 

zal de eerste maand worden 

ingewerkt. Dat betekent dat de 

plusklas weer zal starten vanaf  

1 oktober. Tot die tijd krijgen de 

kinderen pluswerk aangereikt in de 

eigen klas. 

Gouden weken 
Op obs Meander starten wij het schooljaar met de werkwijze van de 'Gouden Weken'. Hiermee worden de eerste vier tot 
zes weken van het schooljaar bedoeld waarin de groepsvorming tot stand komt. Iedere dag wordt een activiteit gepland 
ter bevordering van de groepsvorming. Gezamenlijk komen tot klassenregels is hier een onderdeel van. Een ander 
belangrijk onderdeel is het startgesprek met de ouder(s) en het kind. De insteek hiervan is om het kind beter te leren 
kennen. 

Update corona-

maatregelen 
Het plan ‘volledig open obs 

Meander’ is weer aangepast naar 

aanleiding van de nieuwste 

maatregelen en hier op de 

website te vinden.  

De belangrijkste wijzigingen ten 

opzicht van het vorige plan: 

- de gymnastieklessen gaan weer 

plaatsvinden in de gymzaal. 

- trakteren mag weer, de 

traktaties moeten wel 

voorverpakt zijn. 

- de informatieavond zal niet 

doorgaan, met uitzondering van 

groep 8 in verband met de 

overgang naar het VO. U zult wel 

een informatiebrief per groep 

ontvangen over het aankomende 

schooljaar. 

- ouders mogen op afspraak weer 

in school komen, mits zij geen 

Corona gerelateerd klachten 

hebben. 

 

Startgesprekken 
Van 24 augustus t/m 11 september 
vinden de startgesprekken plaats.  
Het doel van dit startgesprek is dat 
leerling, ouder(s) en leerkracht(en) elkaar 
beter leren kennen. Goed contact tussen 
ouders en leerkrachten heeft een positief 
effect op de leerling en vinden wij 
daarom zeer belangrijk. 
Als uw kind bij dezelfde leerkracht in de 
groep zit als vorig jaar wordt er alleen 
een startgesprek gevoerd wanneer u of 
de leerkracht dit aangeeft. Dit geldt voor 
de groepen 1/2. Dit mag u zelf aangeven.  
Vanaf groep 4 mag uw kind aanwezig zijn 
bij de startgesprekken en vanaf groep 6 is 
dit verplicht.  
U ontvangt voor maandag 16.00 uur de 

tijden waarop de leerkracht(en) van uw 

kind de startgesprekken hebben gepland. 

Op maandag krijgen de kinderen ook een 

vragenlijst mee naar huis. Wij vragen u 

om deze samen met uw kind in te vullen 

en om deze voor vrijdag (21 augustus) 

weer in te leveren.  

De lokalen zijn ingericht, de schriften zijn weer voorzien van namen en de 

boeken liggen klaar. Aankomende maandag start het nieuwe schooljaar. Wij 

hebben er weer zin in! Helaas zijn er nog steeds maatregelen vanwege Corona 

waaraan we ons moeten houden. Vanuit dat oogpunt zullen wij geen 

gezamenlijke start hebben op het schoolplein dit jaar. U kunt uw kind brengen 

vanaf 8.15 uur. De leerkrachten van de groepen 1/2 zullen de leerlingen op 

het schoolplein opwachten. De andere leerkrachten zullen in de klas de 

kinderen ontvangen. Mocht u een leerkracht willen spreken voor aanvang van 

de eerste schooldag dan raad ik u aan om rond 08.00 uur even te bellen. U 

kunt ook contact opnemen via de mail: Info.meander@isobscholen.nl  

Luizencontrole 
De luizencontrole zal de 

aankomende periode niet op school 

plaatsvinden. Wij willen alle ouders 

vragen om voor aanvang van het 

schooljaar uw eigen kind te 

controleren op hoofdluis. Mocht u 

luizen/neten hebben gevonden 

meldt u dat dan bij de leerkracht. 

Voor meer info check de site van het 

RIVM. 

 

Nieuw bij ons op school: Julia (6) Elle (3), Jenthe (1/2b), Fiene 1/2b,  Jet (1/2a), Christopher (1/2 a), Lucas (1/2a), Rein 

(1/2a), Fenna (1/2a) en Fleur (1/2a). Wij wensen jullie een heel fijne tijd op obs Meander! 

 

Agenda aug-sept 
 

17-8 

Eerste schooldag 

24-8 t/m 11-9 

Startgesprekken 

26-8 

Infoavond groep 8 

2-9 

Studiemiddag groep 1/2  

15-9 

Meandernieuwtje 2 
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https://www.basisschoolmeander.nl/index.php?page=250&section=1
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen

