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Nieuwtje 

Gezamenlijke start van het schooljaar! 

Startgesprekken  
Van 2 t/m 13 september vinden de startgesprekken plaats. 

Het doel van dit startgesprek is dat leerling, ouder(s) en leerkracht(en) elkaar 

beter leren kennen. Goed contact tussen ouders en leerkrachten heeft een 

positief effect op de leerling.  

Als uw kind bij dezelfde leerkracht in de groep zit als vorig jaar wordt er alleen 

een startgesprek gevoerd wanneer u, uw kind of de leerkracht dit aangeeft. 

Dit geldt voor de groepen 1/2 en 8. De leerkracht neemt hierover zelf contact 

met u op.  

 

Vanaf groep 4 mag uw kind aanwezig zijn bij de startgesprekken en vanaf 

groep 6 is dit verplicht.  

Aangezien de kinderen aanwezig moeten kunnen zijn bij de gesprekken 

vinden de gesprekken plaats in de middag/ vroege avond. 

U ontvangt voor maandag de tijden waarop de leerkracht(en) van uw kind de 

startgesprekken hebben gepland.  

Nieuw op OBS Meander  
De volgende kinderen starten de aankomende maand op OBS Meander. 

Jim (1/2a), Fedde (1/2a), Joep (1/2a), Jill (1/2b), Joey (1/2b), Benjamin (3), Amber (3) 

 Roel (4), Marit (5), Wassim (6), Isa (7), Loick (7), Lotus (8) 

We wensen iedereen een heel fijne tijd op onze school! 

Agenda  
26-8 

Eerste schooldag 

Luizencontrole (eerste week) 

2-9 t/m 13-9 

Startgesprekken  

4-9  

Info-avond groep 8  

11-9  

Studiemiddag groep 1/2, kinderen 

van groep 1/2 vrij vanaf 12.00 uur 

18-9 

Studiedag, groepen 1 t/m 7 zijn vrij 

18-9 t/m 20-9 

Kamp groep 8 

 

 

 

 
 

 

 

Juf Maria 
Op de laatste dag voor de vakantie 

hebben we een nieuwe juf gevonden 

voor groep 6, juf Maria. Zij zal starten 

vanaf 30 september i.v.m. een reis naar 

Australië waar zij op dit moment is. De 

eerste 5 weken zal juf Anouk extra 

werken op dinsdag. Marieke zal deze 

weken op maandag lesgeven aan groep 

6. Ouders die vragen hebben aan de 

directie kunnen naar Marieke toe 

komen op maandag na 14.15 uur of op 

één van de andere dagen.  Mocht er 

voor aankomende maandag iets 

dringends zijn dat niet kan wachten tot 

14.15 uur, dan graag om 08.00 uur.  

 

Nr 1 23-08-2019 

Na een heerlijke vakantie zijn 

wij afgelopen week begonnen 

met de voorbereidingen voor 

aankomend schooljaar. De 

tafels en stoelen staan weer 

recht, de roosters zijn gemaakt 

en de schriften zijn voorzien van 

nieuwe namen. Om het 

schooljaar op een speciale 

manier te openen vragen wij 

aan alle ouders om tussen 

08.20 en  08.30 uur op het 

schoolplein van de groepen 3 

t/m 8 te zijn.  

Juf Jorieke 

Helaas is juf Jorieke nog steeds niet 

hersteld van haar burn-out. We zijn op 

zoek naar een vervanger om haar uren 

over te nemen, zodat de extra hulp voor 

de kinderen wel door kan blijven gaan. 

Luizencontrole 

In de eerste week na de vakantie 

vindt de controle weer plaats. Wij 

vragen de luizenouders hier een 

moment voor te plannen. Graag 

niet op maandagochtend. 

Info-avond groep 8 

Op 4 september om 19.00 uur is 

de informatieavond voor groep 8 

met o.a. informatie over de 

overgang naar het VO en het 

kamp. 


