
 

 

 

 

Agenda  
• ma 27-vrij 29 sept: Feestweek  

• wo 4 oktober:  Start Kinderboekenweek  
• do 5 oktober:  Staking 

• di 17 oktober:  Meandernieuwtje 2  
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Het schooljaar is alweer even begonnen en alle groepen hebben een fijne start 
gehad. Ondanks het onstuimige herfstweer buiten zijn de kinderen binnen rustig 

en goed aan het werk. Dit jaar voor het eerst wordt er met alle ouders, en 
kinderen vanaf groep 6, startgesprekken gevoerd. De eerste gesprekken hebben 

al plaatsgevonden. Van de leerkrachten hoor ik veel positieve reacties over deze 
startgesprekken, ik ben erg benieuwd hoe u deze gesprekken heeft ervaren.  
Zoals niemand ontgaan kan zijn is het dit jaar niet zomaar een jaar, maar 

bestaat de Meander 25 jaar. In de eerste week is het jubileumjaar op een 
feestelijke manier geopend samen met de burgermeester. Natuurlijk gaan 

we ons 25-jarig jubileum nog goed vieren. Zoals aangekondigd via Digiduif zullen 
er in de week van 25 september t/m 29 september allerlei festiviteiten 

plaatsvinden. De leerkrachten en de OR zijn al druk bezig om er voor de kinderen 
een onvergetelijke week van te maken. We hopen dan ook dat er veel ouders zijn 

die zich inschrijven om te komen helpen, zodat we er gezamenlijk iets moois van 
kunnen maken. 

Met vriendelijke groeten,  
Marieke Grijpma 
 

Voorstellen 
Beste ouders/verzorgers, ik zal mijzelf (nog) even voorstellen in dit 
meandernieuwtje. Ik ben Olga Prins-Morsch, 30 jaar en woon in Heiloo. Ik ben 

moeder van Rosie (1 jaar) en getrouwd met Sander. Ik ben sinds dit schooljaar 
nieuw op de Meander en geef op maandag, dinsdag en woensdag les in groep 3, 

samen met juf Jiska. Ik heb hiervoor 7 jaar met veel plezier op een basisschool 
in Zandvoort gewerkt. Ik ben daar gaan werken omdat ik een (stage)school 

zocht waar ik naast lesgeven, de opleiding Master SEN kon volgen. SEN staat 
voor Special Educational Needs: alles over speciale leerbehoeften van leerlingen. 
Na 7 jaar was ik toe aan een nieuwe uitdaging én aan een baan dichter bij huis 

en had ik het geluk deze leuke job bij de Meander te vinden! Ik heb er zin in! 
 

Oproep:  
Wij hebben voor de feestmarkt nodig:  
-TWEE STRIJKBOUTEN  
-EEN GLAZEN BOL MET FLITSLICHTEN ERIN (zgn. plasmabol)  
-CD-SPELER MET RADIO (DIE THUIS NIET MEER GEBRUIKT WORDT) 
Heeft u een of meerdere artikelen te leen, dan graag deze of volgende week 

inleveren in groep 5. 

19 september 2017  



  

 

Groep 1/2a 
Wat gezellig dat we weer naar school mogen. Best spannend hoor! Na zo'n lange 

vakantie is het echt weer wennen. Ook hebben we nu een andere juf, juf Sandra 
werkt nu naast juf Barbara. En de klas, die ziet er ook een beetje anders uit. 

Maar het went gelukkig snel. Dilara is nu ook bij ons aan het wennen, Jasmijn, 
Danique en Eva komen nu echt op school want zij zijn nu ook 4 jaar. We kregen 

2 weken terug de burgemeester op bezoek, wat had hij een mooie ketting om! 
Na de feestelijke opening zongen we het jubileumlied en 
mochten we met de bellenblaas bellenblazen. Het thema 

waar we nu over werken is: Hennie de Heks leert toveren. 
In de klas hebben we al een heksenhoekje gemaakt. We 

toverden vorige week een toverdrankje en we kookten 
heerlijke heksensoep op ons kampvuurtje in de pan. Zo 

komen er nog veel meer leuke activiteiten. 
 

We hebben al echt herfstweer; tip: zet regenlaarsjes op school neer voorzien van 
naam. De kinderen kunnen ze dan zelf pakken als het nodig is. 

 

Groep 1/2b 
Het is weer leuk op school! Elke dag hebben 

we weer heel veel zin om te gaan!  
Ons thema is ‘Hennie de heks’. Hennie beleeft 

allemaal avonturen in de klas. Ze weet 
helemaal niet waar alles moet staan, niet hoe 

je moet opruimen en ook niet wat de regels 
zijn van onze klas. Gelukkig weten wij dat 

allemaal wel en kunnen we goed helpen!  
We hebben reeksen geplakt. Dat zijn mooie 
nieuwe sokken geworden voor Hennie. Ook 

hadden we een groot raadsel in de kring: hoe 
maak je van 2 driehoeken, 2 vierkantjes? Weet u het?  

We hebben geoefend met ‘meer, minder en evenveel’ en geleerd wat ‘doe-
woorden’ zijn.  

Natuurlijk hebben we ook heerlijk gespeeld in 
de klas, in de heksenhoek én buiten. Daar 

hadden we zelfs een water-werkplaats. De 
put was verstopt en we wilden heel graag de 

grote waterplas opruimen!   
Volgende week is het de hele week feest. 

Daar hebben we veel zin in!  
  

  
  

  

  
  



  

 

Groep 3 
De eerste weken zitten er alweer op! Het was even wennen, maar wat gaat het al 

goed!  
We hebben al een paar letters geleerd: de m, r, v en s en kunnen nu echt al 

woordjes lezen. Ik, maan, roos, vis en sok, gaan al heel goed en als je de 
woorden en letters een beetje husselt, kunnen we nog veel meer lezen. 

Bijvoorbeeld: rik, sik, mis, raam, room, rok en ga zo maar door. Echt knap hoor! 
Als de kinderen zo doorgaan kunnen ze met kerst al hele boekjes lezen!  
Ook zijn we al drie keer naar de grote gymzaal geweest. Die is echt een stuk 

groter dan de speelzaal van de kleuters. En we zijn zelfs al twee keer op de fiets 
geweest, zónder vallen! Dat kwam vooral doordat we elkaar zo goed hielpen. We 

riepen wel 30 keer “paal”, als we een paaltje zagen en we bleven allemaal goed 
bij ons maatje. De juffen hadden niet 

verwacht dat iedereen het al zo goed 
zou kunnen. Het enige moeilijke was 

zelf je fiets op slot zetten. 
Verder zijn we ook begonnen met 

rekenen, schrijven, verkeer en ga zo 
maar door. We werken dus al best hard! 

Gelukkig is er soms ook tijd om even in 
de hoeken te spelen of om een leuke 

foto te maken. Kijk maar! 
 

Groep 4 
En toen was de zomervakantie weer voorbij en begon de eerste schooldag in 
groep 4. We zijn begonnen met elkaar te vertellen over de vakantie. Dit hebben 

we in een spelvorm gedaan, waardoor iedereen op een leuke manier zijn verhaal 
kon vertellen. Daarna hebben we gekeken in de nieuwe boeken en schriften. 
Geen Veilig Leren Lezen meer, maar aparte boeken en schriften voor lezen, 

begrijpend lezen, taal en spelling. Voor de kinderen was dit wel even wennen. 
Gelukkig konden we bij Goed Gedaan over wennen praten en dat dit heel 

normaal is als iets nieuw is.  
Met rekenen zijn wij begonnen met getallen tot 100 op te schrijven. Hoe zien die 

eruit met sprongen en huppen. Dit is nodig omdat we later met deze getallen 
gaan rekenen. Bij spelling hebben we woorden met een sch- en met een ei en ij 

leren schrijven en ook hebben we geleerd wat klankwoorden zijn. Bij taal hebben 
we geleerd dat het handig is om als je nieuwe woorden leert er een plaatje bij te 

maken, dan onthoud je ze beter. Naast al dit harde werken hebben we ook 
gezongen en leuke dingen geknutseld en getekend. Het lokaal begint er weer 

gezellig uit te zien. We hebben de eerste week zelfs al feest gevierd, want 
Meander en de Paulusschool bestaan dit jaar 25 jaar. Dit feestelijk jaar werd 

geopend door de burgemeester. Wij zongen een mooi lied en we mochten 
bellenblazen, dit zag er extra feestelijk uit. 
Wij hebben weer heel veel zin om er een gezellig en leerzaam jaar van te maken. 

 

  



  

 

Groep 5 
In de eerste twee weken is al veel gebeurd. De eerste lessen geschiedenis en 

aardrijkskunde hebben we gedaan. 
Het schrijven met een vulpen in je schrijfschrift is ook even wennen.  

We zijn begonnen in ons projectschrift (een soort logboek), 
hebben buiten een rekenles met sprongen en huppen gedaan op 

de getallenlijn. In de klas ziet het er al een beetje griezelig uit 
met de spinnenwebben en de spookhuizen. Fijn was het, dat er 
zo veel ouders op de introductie avond langs kwamen. De 

startgesprekken zijn ook geweest en het was leuk om met 
elkaar te kunnen uitwisselen. 

 

Groep 6 
Wat was het leuk om al die bekende koppies na 6 weken vakantie gewoon weer 
gezellig in de groep te hebben! We hebben al onze vakantieverhalen aan elkaar 

verteld. Wisten jullie dat Mason in Frankrijk geparaglided heeft en dat hij daar 
prachtige foto’s en filmpjes van heeft, stoer hoor! En dat Michelle naar Curacao is 

geweest en daar Zarah, die bij ons in de klas zat en daar nu woont, heeft 
bezocht? Iedereen heeft een vakantie-woordweb gemaakt en die hangen in onze 

groep, zodat je ook kunt zien hoe de rest van de groep zijn/haar vakantie heeft 
doorgebracht.  

Ook hebben we een nieuw gezicht in onze groep, en dat is May! We vinden het 
heel gezellig dat ze bij ons in de groep is gekomen en wensen haar een fijne tijd 

op Meander! 
Ondertussen hebben we ook al de helft van de startgesprekken erop zitten. Het 

is voor iedereen nieuw, en voor de meeste kinderen 
spannend, maar het was vooral ook erg leuk en interessant!  

Dinsdagochtend 10 oktober gaan we naar de bibliotheek in 
Heiloo (we gaan dan een keer niet naar gym). Het is dan 

Kinderboekenweek met als thema ‘Gruwelijk eng’. En ook in 
de bieb schijnt het een griezelige toestand te worden… we 
hebben iets gehoord over gggggriezelbieb en de 

ggggriezelgilde…. We gaan het beleven…….  
 

Groep 7 
Groep 7 is goed uit de startblokken gekomen. We zijn bezig met procenten, met 
breuken, met het optellen van kommagetallen en ga zo maar door. Ook is het 

gezegde al voorbijgekomen en doen we veel aan werkwoordspelling. Nieuw dit 
jaar is Engels. Dat vinden de kinderen erg leuk om te doen. 

Binnenkort starten we met de verkoop van kinderpostzegels, net als groep 7/8. 
De kinderen worden daar deze week uitvoerig over ingelicht. 

 

 

 



  

 

Groep 7/8 
Groep 7/8 is goed gestart! Nadat iedereen z’n nieuwe plek had uitgezocht 

hebben we verteld over onze vakanties. De eerste opdracht die we kregen was: 
het maken van een vakantiefolder. Een folder waarin we een mooie plek of een 

leuke activiteit aanprijzen. Er wordt serieus gewerkt op de computers. Daarnaast 
werken we creatief verder aan de verjaardagsposters, de selfies en ons 

gezamenlijke puzzelkunststuk. 
Natuurlijk zijn we ook van start gegaan met alle andere vakken. We rekenen in 
groep 7 met breuken. Groep 8 met percentages in grafieken en tabellen. We zijn 

weer druk met werkwoordspelling en werken in de nieuwe geschiedenismethode 
over Egypte. 

Voor de juffen is het even wennen om aan een combigroep les te geven. 
Gelukkig zijn wij zeer ervaren en hebben de juffen er alle vertrouwen in. We 

hebben veel ruimte op de bovenverdieping. Op onze ‘flexplekken’ buiten de klas 
mogen we werken als we dat heel rustig doen. Juf Annemijn, onze 

klassenassistent, komt ons 2 keer per week helpen. 
Helaas is juf Carla al in de tweede week afwezig geweest door rugklachten. 

Gelukkig gaat het weer beter en zal ze woensdag hoogstwaarschijnlijk weer voor 
de klas staan. 

Over twee weken viert Meander het 25-jarig bestaan. Ook bij ons boven hangen 
intekenlijsten voor hulp in deze week. Het zou heel leuk en fijn zijn als er veel 

papa’s, mama’s en oud-leerlingen zich komen inschrijven om te helpen! 

 

* * * 

Overige bijdragen 

 
Broodje Engels 
Op onze school worden lessen Engels onder de naam ‘Broodje Engels’ aangeboden in 

samenwerking met Happy Homework en Brede School Aanbod. Vanaf dinsdag 31 oktober 

zullen de lessen iedere week spelenderwijs plaatsvinden met behulp van de Cambridge 

lesmethode ‘Super Minds’. Deze lesmethode bestaat uit aansprekende thema's, liedjes en 

spelletjes, die passen bij de leeftijd. Aan het einde van een lessenserie van ca 10 weken in 

het programma organiseren we de laatste les een oudermiddag.  

 

Lesdata: 

De Engelse lessen zijn geschikt voor leerlingen uit groep 

1 t/m 8 en staan gepland op de dinsdagen na schooltijd 

van 15.15 – 16.15 uur. De eerste les zal aanvangen op 

dinsdag 31 oktober 2017. Aanmelden kan vervolgens 

altijd, op ieder moment in het schooljaar. Als u uw kind 

wilt aanmelden, dan is het fijn als u uw interesse kenbaar 

wilt maken via het inschrijfformulier via 

www.bredeschoolaanbod.nl/meander-heiloo. De eigen 

bijdrage voor de lessen Engels bedraagt €37,50 per 

maand en eenmalig €25,00 inschrijfkosten. 

 

  

http://www.bredeschoolaanbod.nl/meander-heiloo


  

 

Programmeren  

Leren programmeren? De lessen programmeren zijn geschikt voor de kinderen uit groep 4 

t/m 8. Tijdens de lessen werken de kinderen met echte robotjes (Dash & Dot). De kinderen 

spelen en werken met Dash & Dot, waardoor zij op een uitdagende en educatieve manier de 

vaardigheden van het coderen, programmeren, rekenen, wiskunde en Engels leren. Dash & 

Dot zorgen ervoor dat de creativiteit, analytisch denken en verbeelding van kinderen tot 

leven komen. Beide robots zijn te gebruiken met zes speciaal ontwikkelde apps. Wekelijks 

wordt er nieuwe lesstof aan de kinderen beschikbaar gesteld. Met 

deze ondersteuning zijn er eindeloze mogelijkheden voor de 

ontwikkeling van ieder kind. Aan het einde van het programma 

organiseren we de laatste les een oudermiddag. U kunt dan 

komen kijken wat de kinderen hebben geleerd. 

 

Lesdata: 

De lessen zullen starten op donderdag 2 november om 15.15 uur 

op school en duren 1 uur. De lessen worden gedurende 8 weken 

aangeboden. Meer informatie kunt u vinden via 

www.bredeschoolaanbod.nl/meander-heiloo. Via deze weblink 

kunt u tevens uw kind inschrijven. De eigen bijdrage voor de 

lessen programmeren (totaal 8 weken) bedraagt eenmalig €97,50. 

 
De maffe mensen schildercursus 

http://www.bredeschoolaanbod.nl/meander-heiloo

