
  

  

In het Oosterbos stonden wel heel leuke kabouters onze kinderen op te 

wachten. Bij elke kabouter konden de kinderen verschillende opdrachten doen. 

 

Nieuwtje 

Kabouterpad voor de groepen 1/2  

 

 

 

Warm aankleden 
Vanuit het protocol krijgen wij 

voorgeschreven om goed te 

ventileren. Dit houdt in dat ramen 

en deuren vaker open staan dan 

normaal in deze tijd van het jaar. 

Het is daarom aan te raden uw 

kind elke dag iets warms aan te 

laten trekken.   

 Drie vragen aan  

juf Amber 
Hoe is het om op Meander 
 te werken?   
Na 27 jaar vind ik het nog  
steeds fijn om op Meander les te geven. De 
sfeer op school met alle collega’s en kinderen 
is erg goed. We doen het samen! In al die 
jaren heb ik in alle bouwen lesgegeven. Naast 
mijn klas vind ik het ook nog steeds leuk om 
mee te denken over zaken die voor de hele 
school belangrijk zijn. Ik rij, echt waar, elke 
dag met zin in mijn werk van Nieuwe Niedorp 
naar Heiloo.  
Vorig jaar deed je de cursus ‘het jonge kind’. 
Hoe heeft dat je lesgeven verrijkt?   
Ik ben door deze cursus nog meer gaan kijken 
hoe ik, met de leerdoelen in mijn 
achterhoofd, de kinderen kan betrekken bij 
alle activiteiten die ik doe in de klas. Samen 
de themahoeken inrichten, samen 
oplossingen bedenken en nog beter kijken en 
luisteren naar hun ideeën en deze ideeën ook 
meenemen in de activiteiten die we doen. 
 Wat is het leukste dat een kind tegen je heeft 
gezegd? “  
”Juf, als jij je bril afzet, zie je er echt heel gek 
uit.” Of: Juf, je moet echt naar de kapper 
want je haar groeit bijna in je oren”. Heerlijk 
zulke opmerkingen! 
 

 

  

Nieuw bij ons op school: Nova 1/2b 

Wij wensen jou een heel fijne tijd op obs Meander! 

 

 

Agenda t/m 3-12 
 

4 november 

Studiemiddag groep 1/2  

Kinderen (groep 1/2) 12.00 uur vrij 

 

11 november 

Lampionnentocht (onder schooltijd) 

 

18 en 23 november 

Facultatieve oudergesprekken 

 

In de week van 1 december 

Meandernieuwtje 4 

 

3 december 

Sinterklaasfeest 

  

 

 

 
 

 

 

Nr. 3 28-10-2020 

Aangescherpt protocol 

Corona-maatregelen 
Vanaf 20 oktober is er een 

vernieuwd protocol 

basisonderwijs. Morgen ontvangt 

iedereen de uitwerking van dit 

protocol bij ons op school. 

Belangrijkste aandachtspunt is dat 

ouders en externen de school 

alleen nog mogen betreden 

wanneer zij een afspraak hebben 

die niet digitaal plaats kan vinden.  

Wij hopen dat de basisscholen 

open kunnen blijven en doen ons 

uiterste best om ons aan dit 

protocol te houden.  

Denkt u aan de 1,5 meter wanneer 

u uw kind haalt en/of brengt. 

Probeer bij het halen de gehele 

breedte van het plein te benutten. 

 

 

 

 

Sint-Maarten 
Op 11 november mogen alle 

leerlingen een lichtje meenemen 

voor in hun lampion. 

Voortgangsgesprekken 
In november staan de 

voortgangsgesprekken gepland 

n.a.v. de sociale competenties.  

Deze gesprekken zijn 

facultatief. Vandaag of morgen 

ontvangt u een bericht om 

kenbaar te maken of u hiervan 

gebruik wil maken. De 

gesprekken voor de ouders van 

groep 8 zijn verplicht in verband 

met het voorlopige advies. 

In verband met de 

aangescherpte maatregelen 

rondom Corona hebben wij 

besloten deze gesprekken 

online plaats te laten vinden. 

We hopen op jullie begrip. 


