
  

 

  Nieuwtje 

ICE-games bij ijsbaan de Meent 

 

 

 

 

 

3 vragen aan  

juf Selma (gr.5) 
Hoi ik ben Selma.  

Sinds de kerstvakantie  

ben ik de nieuwe juf op  

woensdag en donderdag in groep 5. 

Hoe waren de eerste dagen op de Meander? 

Vorige week hebben de kinderen mij 

ontzettend goed geholpen om wegwijs te 

worden in de klas, ik voelde me meteen erg 

welkom! Ik heb ook veel mooie brieven van 

de kinderen gehad waarin ze meer over 

zichzelf vertellen, zo leer ik meteen iedereen 

een beetje beter kennen.  

Wat moet iedereen van mij weten?  Als ik 

niet op school aan het werk ben, houd ik erg 

van het strand, sporten in de duinen of het 

bos en genieten van het zonnetje. In de 

vakanties ga ik graag naar verre tropische 

landen op reis om te surfen. In de winter ga 

ik graag naar de sneeuw om te 

wintersporten. 

Wat is het leukste dat een leerling tegen je 

heeft gezegd? 'Juf wil je met ons mee op 

vakantie?' 

 

 

Afgelopen vrijdag gingen de 

groepen 4 t/m 7 schaatsen bij de 

Meent. Voor sommige kinderen 

was het de eerste keer dat ze op 

het ijs stonden en dan is ijs best 

wel een beetje glad. Met vallen 

en opstaan ging het bij iedereen 

steeds beter. Aankomende vrijdag 

gaat groep 8 naar de Meent. 

 

 

Voedselbank 

December is zo'n maand waarin je 

jezelf weer eens realiseert hoe goed 

we het eigenlijk hebben. Genoeg te 

eten hebben is voor lang niet 

iedereen een vanzelfsprekend 

iets. In Nederland leeft meer dan 

een miljoen mensen onder de 

armoedegrens. Zij hebben niet 

genoeg geld om iedere dag een 

volledige maaltijd op tafel te 

zetten. Om dit ook bij de kinderen 

onder de aandacht te brengen 

willen we in de weken van 4 t/m 13 

februari als school gezamenlijk 

inzamelen voor de voedselbank. 

Eind januari zullen jullie hier verder 

over geïnformeerd worden. 

Nieuw bij ons op school: Olivia 1/2a 

We wensen haar een heel fijne tijd op obs Meander! 

 

Agenda jan-feb 
 

17-1 

ICE-games groep 8 

20-1  t/m 29-1 

CITO-toetsen  

30-1 en 31-1 

Onderwijsstaking, school is dicht 

7-2 

Studiedag, school is dicht 

12-2 

Groepsoptreden groep 1/2 b 

Rapport 1 

17-2 t/m 21-2 

Voorjaarsvakantie 

24-2 

Luizencontrole 

25-2 

Meandernieuwtje 6 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nr. 5 15-01-2020 

Spelend leren in het 

winkeltje 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Waarschijnlijk heeft u ‘m al 

gezien in de hal bij de 

kleuters. We hebben nu een 

echte winkel. Na een 

stemronde kozen de kinderen 

voor de naam Albert Heijn. 

Wist u dat er heel veel te 

doen is in de winkel. Alle 

producten moet worden 

gesorteerd en voorzien 

worden van een prijskaartje. 

Je moet betalen met geld en 

soms krijg je ook nog geld 

terug. Om te zorgen dat de 

mensen komen kopen 

worden er nu reclameborden 

gemaakt.  

Verkeerssituatie rondom de school 
Bij slecht weer kan het ontzettend druk zijn met het brengen en halen van kinderen 

aan de noordkant van de school. Om gevaarlijke situaties te voorkomen wil ik u 

vragen om uw auto alleen daar te parkeren waar dat mag.  

Daarnaast gaan we volgende week verder in  gesprek met de Paulusschool en de 

gemeente over het verbeteren van de verkeerssituaties op de Ypesteinerlaan.  

 


