
 

 

 

 

Agenda  
• do 23 nov:  Spreekavond (facultatief) 

• di 28 nov:  Spreekavond (facultatief)  
• woe 29 nov:  Groepsoptreden groep 7 11:45-12:15 

• vrij 1 dec:  Sinterklaasfeest    
• di 19 dec:  Meandernieuwtje 4 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
We gaan weer een gezellige periode tegemoet. Een periode met sinterklaas, 

pieten, cadeautjes en daarna natuurlijk kerst. De school is alweer mooi versierd 
en ook in de groepen maken ze zich klaar voor zijn komst. Pietenhuizen, 

stoomboten en heel veel pakjes zijn er al te vinden. 
Nu nog aftellen naar 1 december, de dag waarop 
we sinterklaas verwachten op Meander. Naast al 

dat sinterklaasplezier wordt er natuurlijk ook nog 
hard gewerkt in alle groepen. Zo zijn de kinderen 

van groep 4 druk bezig met de tafels, leren de 
kinderen in groep 7 over bijvoeglijke naamwoorden 

en wordt er bij de kleuters al heel goed geteld. 
Afgelopen week werd ook goed 

gepresteerd bij het schaaktoernooi, wat resulteerde in een 
derde en tweede prijs. Daarnaast werd Denise van groep 8 

derde bij de verhalenwedstijd van André Nuyens. Celine is 
voorleeskampioen geworden op Meander en zij zal onze 

school vertegenwoordigen bij de Heiloose voorleeswedstrijd 
op 19 februari in de bibliotheek. Allemaal prestaties om trots 

op te zijn! 
Met vriendelijke groeten,  

Marieke Grijpma 

 

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is al voor 131 leerlingen betaald. Aan de ouders die nog niet 

hebben betaald wil ik vragen om dit nog snel te regelen. Met deze ouderbijdrage 
organiseert de ouderraad in samenwerking met het team diverse activiteiten 
gedurende het schooljaar. Enkele voorbeelden hiervan zijn het sinterklaasfeest, 

kerstviering, Pasen, avondvierdaagse, het eindfeest groep 8. 

 

Nieuw bij ons op school: 
Raco Gely Groep 4 
Thijs Gadiot groep 1/2b 
Welkom op OBS Meander! 
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Groep 1/2a 
Na de herfstvakantie hadden wij onze voorstelling. Natuurlijk waren we allemaal 

een beetje zenuwachtig, maar wat een artiesten! Het ging super goed en wat 
zagen we er 

allemaal prachtig 
uit. Na afloop 

ontvingen we heel 
veel 
complimenten. De 

heksen en het 
Bang mannetje 

sloten we daarna 
af en we begonnen 

met het volgende 
onderwerp:  

"de vier Kaboutertjes". Moontje, Maartje, Johannes en Joep beleven allemaal 
avonturen in het bos. Natuurlijk moesten we ook lampions voor ons lichtjesfeest 

maken. Wat zag de school er die avond mooi uit met al die lichtjes en prachtige 
werkstukken.  

Deze week sluiten we ook de vier kaboutertjes af want Sinterklaas komt komend 
weekend naar Heiloo. We zullen de klas gezellig voor hem maken en nu maar 

hopen dat hij Meander komt bezoeken. Wat een spannende maar ook gezellige 
tijd komt eraan. 

 

Groep 1/2b 
Wat was het ontzettend leuk…het herfstproject 

over de ‘Vier kaboutertjes’. We hebben het 
kabouterpad gelopen, spinnen gezocht op het 
schoolplein met een echte ‘spinnen-zoekkaart’, 

zelf appelmoes gemaakt en heerlijk gespeeld in 
de grote paddenstoel in de klas. Natuurlijk 

hebben we ook veel gedaan en geleerd, 
bijvoorbeeld het 

woord bolster. We 
weten het verschil tussen kort en 

lang en tussen smal en breed en we hebben geteld 
met twee dobbelstenen. Je hebt een dobbelsteen 

met 5 en één met 2. Je kan dat tellen door 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 maar ook doordat je de 5 ziet en dan 

meteen verder gaat…….5, 6, 7! Knap hé? 
Onze kunstwerken waren ook weer fantastisch!!! 

Paddenstoelen van papier en klei én leuke spinnen. 
Ondertussen is Sinterklaas weer in Nederland en de stoomboot heeft het anker 
uitgegooid in onze klas. Het worden vast leuke weken! 

  
 



  

 

Groep 3 
De afgelopen tijd hebben we keihard gewerkt. We hebben al drie boekjes van 

taal helemaal afgemaakt! Nu zijn we net begonnen met kern 4 en gaan weer 5 
nieuwe woorden en letters leren. De woorden hebben deze keer allemaal te 

maken met avonturen in het bos. Ook met rekenen zijn we al aan boek 2 
begonnen. De laatste tijd oefenen we veel met splitsen en met tellen. Niet 

zomaar tellen... Nee, we springen dan door de klas met hupjes van 2: 2-4-6-8-
10 of 1-3-5-7-8-11 en ga zo maar door! Naast al het harde werken hebben we 
gelukkig ook tijd om te knutselen, zingen en spelen. Gelukkig maar, want we 

hebben nu een heuse sinterklaashoek in de klas! Om de beurt mogen we daar 
sint of piet spelen, cadeautjes inpakken, namen schrijven, in het grote boek 

werken en de kosten van alle cadeautjes berekenen. Ook lezen we momenteel 
niet alleen in gewone boeken, maar ook in sinterklaas (prenten)boeken. Wat een 

feest! 
 

Groep 4 
De herfstvakantie is geweest en iedereen heeft lekker kunnen uitrusten. Wij zijn 
nu niet meer met 22, maar met 23 kinderen in de klas, want Raco is erbij 

gekomen. Wij wensen hem een mooie tijd toe op Meander.  
Anne had nog een hele grote verrassing voor de klas. De kinderen mogen 

maandag 27 november allemaal met een speler van jong AZ tegen FC Volendam 
meelopen. Leuk hoor!  
Deze periode kregen we bezoek van mensen van Let's do it. Zij hebben de 

kinderen veel geleerd over zwerfafval en dat dit slecht voor het milieu is. Ook 
hebben de kinderen geleerd wat plastic soep is (plastic dat in de zee drijft) en 

hoe ziek de dieren hiervan worden. De kinderen gingen zelf ook met grijpertjes 
op pad om in de buurt zwerfafval op te ruimen. Ze waren erg onder de indruk 

hoeveel afval zij vonden, van flessen wijn tot plastic, van blikjes tot zelfs borden 
(zie voor foto's de website). Na afloop van de ochtend maakten de kinderen 

plannen om een zwerfafvalopruimgroepje te beginnen. Wat een goed idee!  
Het is weer vroeg donker aan het worden. Dit kwam mooi uit voor het 

lichtjesfeest op school. Hier konden jullie de mooie lampionnen bewonderen die 
de kinderen op school hadden gemaakt voor Sint-Maarten. Wat waren de 

lampionnen mooi! De kinderen van groep 4 hebben erg hun best gedaan om hun 
leesboek zo mooi mogelijk na te tekenen. Zien jullie het verschil??  

De afgelopen periode hebben de kinderen met rekenen 
het keerteken geleerd en waarom dit handig is. De tafel 
van 2 is als eerste aan de beurt geweest en binnenkort 

leren ze de tafel van 10. Met veel oefenen gaat het 
lukken om de tafels van boven naar beneden, van 

beneden naar boven en door elkaar helemaal uit het 
hoofd te leren. Met spelling zijn we bij blok 3. In dit blok 

leren ze woorden schrijven met een v of een f, met een 
verkleinwoordje, met een vast stukje ge, be of ver aan het begin of een el, er, en 

of e aan het eind van een woord (de e spreek je bij deze stukjes uit als een u).  
En dan is Sinterklaas ook weer in het land. Wat een gezellige tijd komt eraan!  



  

 

Groep 5 
In groep 5 zijn we op dit moment druk bezig om de klas (en gang) opnieuw in te 

richten. Alle eerder gemaakte knutsels zijn vorige week mee naar huis genomen, 
dus nu is de klas erg kaal.  

Deze week zijn de eerste nieuwe kunstwerken alweer door de kinderen gemaakt: 
prachtige pakjesboten! Ze zijn te bewonderen op de prikborden bij onze klas. En 

volgende week gaan we iets maken voor in de klas. U bent van harte welkom om 
dit te komen bekijken.  
 

Groep 6 
Maandag 6 november hebben we tijdens de Let’s do it-schooldag veel geleerd 
over afval en dan met name over de plastic soep. We hadden 2 presentaties in 

de klas en we zijn met knijpstokken de wijk ingegaan om het afval op te ruimen. 
Wat ontdekten we veel troep, vooral in de bosjes. Dat ruimde lekker op!  
Op donderdagavond 9 november kon iedereen onze lampionnen bewonderen in 

de klas. Wat hebben we er met z’n allen hard aan gewerkt, en dat was ook wel te 
zien aan het eindresultaat! Het was ook heel leuk om te zien dat de kinderen die 

snel klaar waren de anderen uit de groep zo goed hielpen! Super!  
De maandag erna hebben we lootjes getrokken voor de Sint-surprises. Wat 

vonden we dat weer spannend. We hebben met de hele groep gezworen met een 
echte eed dat we niet zullen verklappen wie we getrokken hebben…  

 

Groep 7 
Vorige week hebben we een geweldig toneelstuk gezien van de groep 'Unieke 

Zaken'. Het ging over de verwikkelingen rondom de 

Apollo 11, ofwel de eerste maanlanding. De 
kinderen hebben een uur ademloos zitten kijken!  

Het was een doenig weekje, want we zijn ook naar 
O.L.V. ter Nood geweest. Daar hebben we onder 

andere een rondleiding gehad van een 'blauwe 
zuster'. Dat ging over de ontstaansgeschiedenis van 

die plek en over de huidige betekenis voor mensen. 
De zuster sloot af met de woorden dat ze 'de 

komende weken extra voor ons ging bidden.' Welnu, baat het niet dan schaadt 
het niet. We zijn in ieder geval weer heelhuids teruggekeerd op school. 

 

Groep 7/8 
Wij zijn bij het Clusius in Castricum en het PCC in Heiloo op bezoek geweest. 
Komende periode zijn er een groot aantal kinderen die een presentatie moet 

houden over een mystery person, een gerecht of over een monument. 
Daarnaast maken de kinderen wekelijks op de computer taalzee of rekentuin, wilt 

u als ouders checken of uw kind dat daadwerkelijk maakt? 
Boven bij onze klas liggen informatieboekjes van verschillende middelbare 

scholen in de regio, hier staan ook de data voor de opendagen, 
voorlichtingsavonden en leerling middagen in. 



  

 

 

* * * 

Overige bijdragen 
Broodje Engels 

Op onze school wordt in samenwerking met Happy Homework extra Engelse les 
aangeboden onder de naam ‘Broodje Engels’. De lessen Engels zijn geschikt voor 

de kinderen uit groep 1 t/m 8.  
De Engelse lessen worden op iedere dinsdag van 15.15-16.15 uur in een 

leslokaal bij ons op school aangeboden. De lessen zijn spelenderwijs met behulp 
van de Cambridge lesmethode ‘Super Minds’.  Super Minds werkt met 

aansprekende thema's, liedjes en spelletjes die passen bij de leeftijd van de 
kinderen. Meer informatie? http://bredeschoolaanbod.nl/meander-heiloo. 

Aanmelden? 
Aanmelden kan altijd, op ieder moment in het schooljaar. Als u uw kind wilt 
aanmelden, dan kan dat via het aanmeldformulier op 

http://bredeschoolaanbod.nl/meander-heiloo, of via e-mail naar 
info@happyhomework.nl. De eigen bijdrage voor de lessen betreft €37,50 per 

maand. Eenmalig vragen wij €25,00 inschrijfgeld. 
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