
  

  

Meander reporterteam 
Nieuw op school dit jaar: het 

Meander reporterteam. Zij zullen 

iedere maand middels een korte 

film laten zien hoe wij op school 

te werk gaan. Volgende week 

donderdag stellen zij zich voor. 

In alle groepen is er in de eerste weken veel aandacht geweest voor de 

groepsvorming. Wij noemen dit de gouden weken. Hier een compilatie van een 

aantal leuke activiteiten die hebben plaatsgevonden in verschillende groepen. 

 

Nieuwtje 

De gouden weken 

 

 

 

Plusklas 
Op donderdag 24 september start 

de plusklas onder leiding van juf 

Maria. Het eerste blok staat in het 

teken van ‘leren leren’. De kinderen 

zullen een nieuwe vreemde taal 

leren. Welke taal blijft nog even een 

verrassing . 

 Drie vragen aan juf Judith 

Juf Judith is dit  

jaar in groep 1/2a  

gestart als zij- 

instromer. 

 

Hoe is het om op Meander te werken?  

Ik vind Meander een ontzettend gezellige 

en vriendelijke school, het is heel fijn om 

hier te werken.  

Wat moet iedereen van je weten? 
Iedereen moet van mij weten dat ik een 
bijzondere sport doe, namelijk 
kunstrolschaatsen! 
Wat is het leukste dat een kind tegen je 
heeft gezegd?. “Ik vind u zo een mooie 
juf!” (kleutertje uit 1/2B) 
 

 

Mad Science show 

‘’Wist je dat je van water gel kan 

maken?’’ 

 De kinderen van de groepen 3 t/m 8 

keken afgelopen dinsdag hun ogen 

uit tijdens de Mad Science show. Op 

maandag 19 oktober start de 

naschoolse activiteit waar kinderen 

zelf ook leren om verschillende 

proefjes uit te voeren. De leerlingen 

hebben een flyer meegekregen om 

zich op te geven.  

Nieuw bij ons op school: Rein (1/2 a), Nova (1/2b), Wang Jia (1/2 a) 

Wij wensen jullie een heel fijne tijd op obs Meander! 

 

 

Agenda sept-okt 
 

23 september t/m 9 oktober 

Kinderboekenweek 

Thema: ‘En toen’  

 

29 september 

Studiedag 

alle kinderen 12.00 uur vrij 

 

10 oktober t/m 18 oktober 

Herfstvakantie 

 

In de week van 27 oktober 

Meandernieuwtje 3 
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Marshmallow-

challenge 

 

 

Nieuw MR-lid gezocht! 
Volgende week ontvangt u 

hierover meer informatie. 

 
 

 

 

Hoera! 
Juf Olga is Zwanger 
Op 15 januari gaat zij met verlof. 

Rots en water training 
Een groepje leerlingen uit groep 7 

en 8 is afgelopen maandag 

gestart met rost en water training 

onder leiding van juf Mary. In 

deze training leren ze op een 

speelse manier over hun 

kwaliteiten en talenten. Ze leren 

te vertrouwen op hun lijf en hun 

gevoel. Het doel is om vanuit 

kracht en rust contact te maken 

met anderen.  In januari mogen 

een aantal kinderen uit groep 5 

en 6 profiteren van deze training. 

In het voorjaar zijn de groepen 3 

en 4 aan de beurt.

 


