
  

  

Nieuwtje 

Schooljudo nu al een succes! 

 

 

 

Voortgangsgesprekken 
Op donderdag 21 november en op 

dinsdag 26 november zijn de 

voortgangsgesprekken gepland 

n.a.v. de sociale competenties. Let 

op! De data zijn gewijzigd. 

Deze gesprekken zijn facultatief. Op 

8 november ontvangt u een e-mail 

om kenbaar te maken dat u hiervan 

gebruik wilt maken. De gesprekken 

worden vooral gepland in de 

middag.  

Goed gedaan 
De aankomende maand zullen er geen thema’s van goed gedaan centraal staan i.v.m. de extra lessen die gegeven zullen 
worden rondom schooljudo. 
 

Juf Eva en juf Jorieke 
Vanaf 8 oktober versterkt juf 

Eva ons team als 

onderwijsassistent. Zij 

vervangt juf Jorieke, die 

momenteel aan het re-

integreren is. 

3 vragen aan  

juf Maria (gr.6) 
Hoe is het om op Meander  
te  werken? 
Ik voelde me meteen  
welkom en zowel de  
collega's als de kinderen zijn super 
behulpzaam. Heerlijk ook om te zien hoe alle 
kinderen op verschillende plekken in de 
school samenwerken en dat we niet alleen 
bewegen in de pauze op het plein, maar ook 
in de klas. 
 

Wat moet iedereen van mij weten?  
Ik ben gek op reizen en nieuwe plekken 
ontdekken. Daarom hebben we net een reis 
van 5 weken door Australië gemaakt. Heerlijk 
om zoveel tijd te hebben met elkaar en met 
mijn kinderen. 
 

Wat is het leukste dat een leerling tegen je 
heeft gezegd? 
Leerlingen zijn altijd zo heerlijk eerlijk. Een 
van mijn leerlingen probeerde bijvoorbeeld 
ooit voorzichtig duidelijk te maken dat ik niet 
zo'n zangtalent ben. Ze zei het volgende: `Ik 
kan ook mijn zanglerares vragen om deze 
liedjes met ons te oefenen!`. We hebben er 
samen om gelachen natuurlijk. 
 

 

 

Afgelopen week zijn alle 

groepen gestart met 

schooljudo. Het is ontzettend 

leuk om te zien hoeveel 

plezier de kinderen hebben 

op de judomat. Naast plezier 

zijn ze ook heel bewust bezig 

met hoe gaan we met elkaar 

om, hoe kunnen we elkaar 

vertrouwen en hoe zorg ik 

dat ik een stukje weerbaarder 

word. 

Vragen? vragen! 
Wanneer u als ouder 

vragen/opmerkingen hebt n.a.v. een 

brief, een stukje beleid of iets 

anders, schroom dan niet en stap bij 

mij naar binnen. Vragen die blijven 

hangen op het schoolplein zijn voor 

ons lastig aan te pakken.  

 

Agenda nov-dec 
 

7-11 

17.00-17.45 lichtjesfeest 

13-11 

Studiemiddag groep ½ 

15-11 

Basketbaltoernooi groep 7 

20-11 

Groepsoptreden groep 4 

21-11 en 26-11 

Voortgangsgesprekken 

22-11 

Basketbaltoernooi groep 8 

27-11 

Groepsoptreden groep 5 

3-12 

Sinterklaasfeest 

10-12 

Meandernieuwtje 4 
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Belangrijk!! 

Op verzoek van de 

kerstcommissie is het 

kerstfeest verplaatst naar 

woensdag 18 december 

 

Vraag Ouderraad 
Is er een handige ouder die 4 

grabbelkisten wil maken? 

Deze grabbelkisten worden 

gebruikt bij verjaardagen. 

Handige ouders kunnen zich 

melden bij de directeur. 


