
  

  

Sinterklaas vond het dit jaar een beetje druk in het pietenhuis en vroeg of hij af 

en toe een nachtje mocht blijven slapen bij ons op school. Natuurlijk vonden de 

kinderen dat geen probleem. Iedere dag vinden ze nieuwe sporen  die sint 

achterlaat in en rond zijn slaapplek. 

 

Nieuwtje 

 Sinterklaas logeert op obs Meander 

 

 

 

BSO Forte 
Vanaf 4 januari  

start Forte een  

BSO voor  

kinderen van 4 t/m 7 jaar in het 

lokaal van de peuteropvang. 

Voor meer informatie kunt  

u contact opnemen met  

Forte BSO Meander 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeerssituatie Ypesteinerlaan 
Vorig schooljaar zijn Susan, directeur 

Paulusschool en ik in gesprek gegaan met de 

gemeente i.v.m. de verkeerssituatie aan de 

Ypesteinerlaan. De schoolzone die er sinds 

maart ligt is hier een uitkomst van. 

Afgelopen woensdag belandde een bal op 

de Ypesteinerweg met een botsing tussen 

twee auto’s als gevolg. Gelukkig was er 

alleen schade aan de auto’s. We hebben de 

situatie gemeld aan de gemeente en daar 

opnieuw de vraag voor een natuurlijke 

afrastering tussen veld en weg neergelegd. 

In afwachting van hun reactie hebben beide 

scholen afgesproken om op dit moment niet 

meer te voetballen aan de weg-zijde van het 

veld.  

 

 

  

Nieuw bij ons op school: Jannah (5) 

Wij wensen jou een heel fijne tijd op obs Meander!  

 

 

Agenda t/m 12-1 
 

3 december 

Sinterklaasfeest 

 

18 december 

Kerstdiner  

 

19 december 

12.00 kinderen vrij 

 

 21 december t/m 1 januari 

Kerstvakantie 

 

In de week van 12 januari  

Meandernieuwtje 5 

 

 

 
 

 

 

Nr. 4 1-12-2020 

Verlengde schooldag met 

Corona gelden 
Vanuit het ministerie konden 

scholen een aanvraag doen voor 

een subsidie om leerlingen extra 

ondersteuning te bieden. Sinds 

vorige week krijgen 10 leerlingen 

extra les op het gebied van 

begrijpend lezen of rekenen. De 

lessen worden voor en na schooltijd 

gegeven door juf Anja en sluiten 

naadloos aan op de methodes die 

wij gebruiken in de school.  

 

 

 

 

Kerstdiner 
18-12 van 17.30 tot +/- 18.30 u. 

Thema:  

lichtpuntjes 

Surprise-tentoonstelling  
Wat hebben alle leerlingen 

weer goed hun best gedaan op 

het maken van een surprise. De 

kinderen hebben vanochtend 

genoten van de tentoonstelling. 

Het is zo jammer dat we in deze 

tijd, wanneer de school zo mooi 

versierd is, geen ouders kunnen 

ontvangen. De tentoonstelling 

hebben we wel gedeeld op 

Facebook. Nieuwsgierig? Klik 

dan onderstaande foto. 

https://fortekinderopvang.nl/locaties/heiloo-bso-meander/
https://www.facebook.com/203371793111544/videos/1075178809616734

