
   

 

   

 

Koeltasjes 
Er zijn weer koel- 

tasjes besteld  

voor nieuwe kinderen die bij ons op 

school komen. Mocht het koeltasje 

van uw kind kapot of kwijt zijn dan 

kan er een nieuwe gekocht worden 

voor 3 euro bij Marieke. Ze zijn er in 

de kleuren blauw, rood en geel. 

 

Nieuwtje 

De dansdag was een groot succes! 

Afwezigheid Jorieke 
Juf Jorieke, onze onderwijsassistent, 

heeft sinds de meivakantie last van 

werk gerelateerde klachten. Ze zal 

voor de zomervakantie niet meer op 

school komen. Juf Anja heeft een 

groot deel van haar werkzaamheden 

overgenomen.  

Goed gedaan 
 De aankomende periode wordt het volgende thema besproken tijdens de sociaal-emotionele lessen van “goed gedaan!”  
“Wensen en dromen” 
De kinderen worden uitgedaagd om een plan te bedenken waarmee zij hun droomwensen ( een beetje)  kunnen laten 
uitkomen. Zij leren ook hun verbeeldingskracht te gebruiken om voor zich te zien wat een ander vertelt. Daarnaast wordt 
stilgestaan bij de emoties en verlangens die tv-programma’s en reclames oproepen. 
 
 

BSO Forte 
Wist u dat er ook een heel leuke BSO 

met theater is in Ypestein. Voor meer 

info check de website. 

Welkom op OBS Meander! 

Maud (1/2a) 

 

Agenda juni-juli 

 

1-7 

Studiedag, alle kinderen vrij 

3-7 

Bedankje hulpouders 

4-7 

Rapport  

9-7 

Musical groep 8 

11-7 

Groep 8 uitzwaaien 

12-7 

Laatste schooldag, 12.00  uur vrij 

13-7 t/m 25-8 

Zomervakantie 

23-8 

Meandernieuwtje 1 met nieuws 

over het nieuwe schooljaar 

 

 

 

 
 

 

 

 Nieuwe leerkracht 
We zijn druk bezig met de zoektocht 

naar een nieuwe leerkracht. Zodra we 

meer weten brengen we jullie op de 

hoogte. Wij hebben er alle vertrouwen 

in dat de vacature ingevuld wordt voor 

de zomervakantie.  

 

 

Nr. 10 27-6-2019 

Dinsdag 18 juni was het één groot 

dansfestijn op het bovenbouwplein. 

Vaders, moeders, juffen en kinderen, 

iedereen rock en rollde er op los. We 

hadden een dansdag op school. In korte 

tijd leerden alle groepen een dans in de 

klas. Het thema van de dansen was 

‘Let’s swing!’. Om 13.15 uur was het 

grote moment daar. Alle groepen 

mochten hun dans showen aan de 

andere groepen en aan de ouders. 

Vervolgens mochten ook alle ouders 

hun verfijnde danspasjes tonen. 

Maalwaterrun 
Op zondag 17 maart vond de 

Maalwaterrun plaats in Heiloo. Heel 

veel kinderen van Meander deden 

mee. Gezamenlijk hebben zij 12 

Sport@School lessen verdiend voor 

de hele school. Dit zijn bijvoorbeeld 

hockey-, volleybal of breakdance-

lessen die gegeven worden tijdens 

of in plaats van de gymles. 

Waterfeest 
Met 32 graden op de thermometer, heel 

veel waterpistolen,  brandweerlieden, 

zwembadjes en een heleboel natte haren 

kunnen we wel stellen dat het waterfeest 

weer een groot succes was. 

Brandweermannen en –vrouw bedankt! 

IJs 
Wat een feest! Deze week kregen de 

kinderen maar liefst twee keer ijs. 

Dinsdag verraste Esther Oostrom, de 

moeder van Nick ons op deze 

verkoelende traktatie en woensdag 

kregen we nog een ijsje van de OR. 

Smullen hoor! 

https://fortekinderopvang.nl/locaties/heiloo-bso-nijverheidsweg

