
   

 

   

 Nieuwtje 

Schoolmuseum ‘Kunst met een grote K’ 

 

Goed gedaan 
 De aankomende periode worden de volgende thema’s besproken tijdens de sociaal-emotionele lessen van “goed gedaan!”  
“jezelf de baas ”  
Er wordt stilgestaan bij het nut en de noodzaak van regels en omgangsvormen. De kinderen leren dat zij steeds beter in 
staat zijn zichzelf verstandig aan te sturen. Zij kennen en begrijpen de regels steeds beter en kunnen dus ook tegen 
zichzelf ‘pas op!’ of  ‘even nadenken!’ zeggen. Zo worden zij stap voor stap zichzelf de baas. 
 

Pasen 
Ook dit schooljaar willen wij 

traditiegetrouw Pasen vieren 

met een ontbijt of lunch. Elk 

kind verzorgt dit voor een 

klasgenoot in een versierde 

schoenendoos. U ontvangt 

hier 29 maart een brief over. 

Misschien is het raadzaam om 

alvast een schoenendoos en 

reclamefolders met Paas- 

afbeeldingen te bewaren, 

zodat uw kind materiaal heeft 

om de doos leuk te versieren. 

 

3 vragen aan juf Jolanda 
Na 23 jaar ga je OBS Meander  

verlaten, waar ga je vanaf 1  

april werken? Ik ga werken in  

het voortgezet onderwijs, op  

Praktijkschool Focus in Heer- 

hugowaard. Ik ga daar theorie- 

vakken geven en word mentor  

van een groep eerstejaars scholieren.  

Wat is je mooiste herinnering op Meander? 

Ik heb héél véél leuke momenten meegemaakt op 

OBS Meander. Dingen die we samen met de hele 

school deden vond ik altijd leuk.  Jaren 

geleden voerden we met de juffen en meesters wel 

eens een toneelstukje op voor de kinderen van 

Meander. Het nachtspel op het kamp van groep 8 

was ook altijd spannend en superleuk en ook de 

lichtjestocht met kerst van afgelopen jaar vond ik 

zo enorm sfeervol.... geweldig! 

Wat ga je het meeste missen aan Meander? 

Deze vraag is wel makkelijk! Ik ga de kinderen 

enorm missen. Veel kinderen heb ik zelf in de 

kleuterklas gehad. De ontwikkeling van die kleine 

lieve kleutertjes tot die grote, wijze en stoere 

boven-bouwers vond ik altijd heel bijzonder en ja, 

dat ga ik zeker wel missen. 

 

 

 

 

 

Welkom op OBS Meander! 

Boet( 1/2b) en Isa (1/2b) 

Agenda maart-

april 

20-3 

Groepsoptreden gr 4 

27-3  

Groepsoptreden gr 6 

29-3 en 5-4 

Schoolvoetbal gr 7/8 

3-4 

Groepsoptreden gr 1/2b 

Schoolvoetbal gr 5/6 

10-4 

Groepsoptreden gr 3 

16-4 en 17-4 

Iep- eindtoets 

16-4 

Meandernieuwtje 8 

19-4 

Paaslunch 

Koningsspelen 

20-4 t/m 5-5 

Meivakantie 

 

 

 
 

 

 

Plusklas 
Vanaf 6 mei zal juf  

Olga de plusklas  

overnemen van juf  

Jolanda. In de maand  

april worden de plusklas-kinderen in 

de klas extra uitgedaagd. 

 

Vakanties en studiedagen 
Vanaf 29 maart staan de vakanties en 

studiedagen voor het schooljaar 

2019-2020 op de website en in de 

schoolapp.  

Nr. 7 20-03-2019 

Vanaf de Peuteropvang tot 

aan groep 8 is er veel 

geleerd over verschillende 

kunststromen. Over kleuren 

en vormen, Pop-Art en het 

impressionisme. Gister was 

de afsluiting van het project. 

Vaders, moeders, opa’s en 

oma’s kwamen het museum 

bezoeken. Het pronkstuk 

was natuurlijk het 

gezamenlijke kunstwerk. 

Kampioenen! 

Succes voor deze jongens uit 

groep 6 tijdens het volleybal-

toernooi.   
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