
  

 

                                                              

Afgelopen vrijdag konden we schaatsen naast de school. Dit was in jaren al niet 

meer gebeurd. Samen met de directeur van de Paulusschool hebben we  

’s ochtend het ijs nog even geïnspecteerd, waarna we volmondig konden zeggen: 

‘It giet oan!’. Juf Esther had een baan uitgezet en ook voor de kinderen zonder 

schaatsen was er genoeg te beleven op het ijs.   

Nieuwtje 

Schoolschaatsen tijdens de gymles 

 

 

 

Rapport 

Deze week gaan de rapporten mee 

naar huis. Voor het invullen van de 

rapporten zijn we uitgegaan van de 

resultaten die de kinderen hebben 

behaald t/m december. In het 

rapport is ook een Corona-rapport 

opgenomen, als herinnering voor 

later. De kinderen uit de groepen 4 

t/m 8 hebben deze op school 

ingevuld. De kinderen uit groep 3 

mogen deze thuis invullen.  

Naar school? 
Kinderen die verkouden zijn moeten 

thuisblijven zoals aangegeven in het 

protocol. Mocht uw kind toch op school 

komen dan moeten wij hem of haar helaas 

op laten halen.  

Twijfelt u of uw kind naar school mag 

komen? Raadpleeg dan de beslisboom.  

Deze is ook als bijlage meegestuurd bij dit 

Meandernieuwtje. De regels zijn soms niet 

even leuk, maar laten we ons er samen goed 

aan houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw bij ons op school:   

Jan (1/2a) 

Wij wensen jou een heel fijne tijd op obs Meander!  

 

 

Agenda t/m 23 maart 
 

 

18 februari 

Rapport 1 

  

20 februari t/m 28 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

3 maart en 8 maart 

Oudergesprekken online 

 

17 maart 

Studiedag 

 

In de week van 23 maart  

Meandernieuwtje 7 

 

 

 
 

 

 

Nr. 6 17-02-2021 

Schoolvakanties 2021-2022 

Herfstvakantie     16-10 t/m 24-10 

Kerstvakantie   25-12 t/m 09-01 

Voorjaarsvakantie  19-02 t/m 27-02 

Paasmaandag   18-04 

Meivakantie   23-04 t/m 08-05  

Hemelvaartsweekend  26-05 t/m 29-05 

Pinksterweekend  04-06 t/m 07-06 

Zomervakantie  15-07 t/m 28-08 

De studiedagen zijn hier te vinden op de website. 

 

 

 

 

 

 

Fruit van firma Liefting 
Op de eerste schooldag werden 

we door de firma Liefting groente 

en fruit verrast met fruit. Voor 

alle kinderen was er een appel, 

een banaan of een mandarijn, 

een heerlijk gezonde traktatie! 

 
Gevonden voorwerpen 
Ziet u iets van uw kind op deze tafel liggen. Neem contact op 

met de leerkracht van uw kind. Vrijdag gaat alles weg. 

file:///C:/Users/MariekeGrijpma/Desktop/Beslisboom%20kind%200%20jaar%20t_m%20groep%208%20-%20BOinK,%20AJN,%20RIVM_060221.pdf
https://www.basisschoolmeander.nl/index.php?section=11&page=249

