
  

 

  

Op 4 januari zijn we weer begonnen met thuisonderwijs. Hierbij wordt ook een 

groot beroep gedaan op jullie als ouder. We snappen dat het niet niks is om 

naast je eigen werk ook nog je kind(eren) te ondersteunen. Wanneer het niet 

lukt om alles af te krijgen neem dan contact op met de leerkracht. Samen 

kunnen we bekijken wat het meest belangrijk is voor uw kind(eren).   

 

Nieuwtje 

Thuisonderwijs op obs Meander 

 

 

 

Social Schools 
Alle communicatie tussen school 

en u gaat zoveel mogelijk via Social 

Schools. We merken dat we elkaar 

via dit kanaal steeds beter weten 

te bereiken. De communicatie met 

Liesbeth, onze intern begeleider, 

verloopt via e-mail. Dit is omdat 

hier vaak meerdere personen van 

buiten de school (externen) bij 

betrokken zijn. Via Social Schools 

zijn deze externen niet bereikbaar.  

 Drie vragen aan 

meester Luc 
Meester Luc is 4 januari  

gestart als invaller van juf  

Olga. De meeste kinderen 

van groep 3 hebben online 

al met meester Luc kennis  

gemaakt. In dit Meander- 

nieuwtje stelt hij zich ook voor aan de rest 

van de school. 

Hoe vind je het om op Meander te 
werken? 
Ik heb jarenlang op een andere ISOB 
school gewerkt. Daar hoorde ik regelmatig 
leuke berichten over en van Meander. 
Dus je begrijpt dat ik het heel leuk vind 
om hier te mogen werken.   
Wat moet/mag iedereen over je weten? 
Ik kan helaas geen weerstand bieden 
tegen speculaas en chocola en dus 
regelmatig fiets en wandel.  
Wat is het leukste dat een kind ooit 
tegen je gezegd heeft? 
 “Ik zou je ook wel als papa willen” of 
“Daar lijkt u wel op”, toen ik vertelde dat 
de olifant mijn lievelingsdier is.  
 

 

 

 

 

 

Nieuw bij ons op school:  

Jannah (5), Kaitlyn (1/2b), Ruben (1/2b), Sammie (1/2a), Amée (1/2a), Málin (1/2a)  

Wij wensen jullie een heel fijne tijd op obs Meander!  

 

 

Agenda t/m 19-2 
 

20 januari 

Voorleesontbijt om 08.30 uur 

 

5 februari 

Gewone schooldag, studiedag 

vervalt 

 

 20 februari t/m 28 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

In de week van 16 februari  

Meandernieuwtje 6 

 

 

 
 

 

 

Nr. 5 15-01-2021 

Studiedag 17 maart 

gaat door 
Studiedag 5 februari 

vervalt 

 

Voorleesontbijt 
Op woensdag 20 januari is het 

nationale voorleesontbijt. Wij 

zullen hier online aandacht aan 

besteden. In de flyer die 

meegestuurd is ziet u een 

overzicht van 8 boeken die 

allemaal worden voorgelezen om 

08.30 uur. Zet een ontbijtje klaar 

en lekker luisteren maar! 

Sportkennismakingslessen Heiloo 

Bent u op zoek naar een leuke sport 

die past bij uw kind. Schrijf uw kind 

dan in voor een van de 

kennismakingslessen. Klik hier voor 

meer informatie.  

https://www.sportenbewegeninheiloo.nl/

