
 

 

 

 

Agenda  
• do 21 dec:  Kerstviering 

• vrij 22 dec:  Kerstvakantie vanaf 12:00 uur  
• ma 25 dec 2017  

   t/m vr 5 jan 2018: Kerstvakantie   
• ma 8 jan:  Luizencontrole 

• di 16 jan:  Ouderbijeenkomst ‘andere tijden’  
• wo 17 jan:  Basketbaltoernooi groep 7  

• di 22 jan:  Start CITO-toetsen 
• wo 24 jan:  Basketbaltoernooi groep 8 

• di 30 jan:  Meandernieuwtje vanuit de directie 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Wat is de december altijd een heerlijke maand op school. Aan het begin van de 

maand hing de school vol met sinterklaaswerkjes. Nu heeft dat alles 
plaatsgemaakt voor kerstbomen en kerstlampjes. Het bezoek van sinterklaas was 

weer één groot feest en wat zijn alle kinderen verwend. Ik was onder de indruk 
van de creatieve uitspattingen die ik zag tijdens de surprise-tentoonstelling, wat 

een talenten allemaal! 
En dan staat kerst opeens alweer voor de deur. De OR heeft in het kader van het 

25-jarig jubileum iets bijzonders geregeld. Het kersdiner vindt dit jaar niet op 
school plaats, maar in het Fletcherhotel. De hele school zal gezamenlijk genieten 

van een driegangen-kerstdiner. Ik wens iedereen een fijne kerst en alvast alle 
goede wensen voor het nieuwe jaar! 

Met vriendelijke groeten,  
Marieke Grijpma 

 

Schoolapp 
Aankomend jaar gaan we de schoolapp gebruiken om ouders nog beter op de 

hoogte te houden van datgene er in de klas gebeurt. Er zijn al een heleboel 
ouders die zich, via het ouderportaal, hebben aangemeld. Zij hebben nu al 

toegang tot de nieuwsberichten en fotoalbum van de groep. In de bijlage van de 
Digiduif staat stapsgewijs uitgelegd hoe u zich kan aanmelden. Mocht u deze niet 
meer hebben, of mocht u problemen ondervinden kom dan even bij mij langs. 

Wij hopen dat alle ouders zich op 8 januari hebben aangemeld.  
 

Andere schooltijden 
Zoals aangekondigd via Digiduif gaan we aankomend jaar onderzoeken of het 
huidige schoolrooster nog past bij Meander. Op 16 januari willen we hierover 

graag met u van gedachten wisselen. Wat moeten onderwijstijden opleveren, wat 
zijn voor- en nadelen van verschillende schoolroosters en wat past het best bij de 

thuissituatie. We hopen dat u deze avond al in u agenda heeft staan en erbij kunt 
zijn. De Thema-avond die gepland stond op 25 januari zal worden verplaatst. 
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Afscheid juf Annemijn 
Juf Annemijn heeft het afgelopen half jaar verschillende groepen en leerkrachten 

ondersteund als onderwijsassistent. Echter heeft ze een nieuwe baan gevonden 
in het praktijkonderwijs en ze zal helaas na de kerstvakantie niet meer 

terugkomen op Meander. We wensen Annemijn heel veel succes met deze 
nieuwe uitdaging. 

 

Nieuwe leerlingen 
Na de vakantie starten er weer nieuwe leerlingen in de volgende groepen: 

Steffen Nielen (groep 1/2a) 
Eva Kuijpers (groep 5) 
Luuk van Dongen (groep 6) 

Thijs Boon (groep 8) 
We wensen iedereen een heel fijne schooltijd op OBS Meander. 

 

Gevonden voorwerpen 
Op woensdagochtend 20 december en donderdagochtend 21 december worden 

de gevonden voorwerpen weer uitgestald op de tafels in de aula. Kijkt u nog 
even of er iets van uw kind(eren) bij ligt? Na donderdag worden de overgebleven 

spullen weer naar de milieustraat gebracht. 

 

Groep 1/2a 
Wat hebben we een geweldig Sinterklaasfeest gehad. Spannend hoor.  

Sinterklaas zou met een luchtballon op het voetbalveldje landen. Helaas was het 
gas van de ballon op dus moest Sint een noodlanding maken bij de boerderij. 

Met een baard vol stro kwam hij met 3 pieten uiteindelijk toch nog naar Meander. 
In de zaal gingen wij voor Sint en de pieten liedjes zingen en zij ook voor ons. 

Ook dit jaar was er weer een schatkamer vol mooie 
cadeautjes op onze school. Helaas was de deur op 

slot! Gelukkig heeft juf Marieke die gevonden dus 
konden wij om de beurt cadeautjes uitzoeken. In de 

klas hebben wij voor Sinterklaas een klein 
toneelstukje laten zien met een liedje over 4 stoere 

pieten. Daarna lieten we onze splitsmachine zien. Wij 
kunnen daarmee rekenen met pepernoten. In de klas 
hadden we de stal voor Americo, dat is het broertje 

van Amerigo het paard van Sinterklaas.  
Omdat Sint weg is hebben we de stal omgewisseld 

voor de stal van een rendier daar staat ook een 
"arrenslee" dus in de klas kunnen we ook zogenaamd 

sleeën. Nu nog Kerstfeest vieren en dan allemaal 
genieten van een fijne vakantie. 

 

 



  

 

 

Groep 1/2b 
Wat is het gezellig in onze klas met de kerstboom en al die 

lichtjes! We hebben al mooie stalletjes gemaakt en kerstbomen, 
sterren, rendieren en kaarsen geverfd, geknipt en geplakt. Groep 

2 heeft het druk met de nieuwe takenkaarten. Bij één opdracht 
moeten ze zelf een kerstboom van kapla ontwerpen.  

We werken deze weken over het boek ‘De Kleine Kerstman’. We 
zijn aan het oefenen met tellen in sprongetjes van 2 en met 

de begrippen groot, klein, groter, kleiner en van groot naar 
klein. De Kleine Kerstman is in het boek erg verdrietig; we 
praten met elkaar over verdrietig zijn maar ook over blij, 

bang en boos zijn. Kent u het spelletje ‘ik ga op vakantie en 
neem mee’ nog? Wij doen nu ‘de kerstman neemt mee op 

zijn slee’ en proberen steeds zoveel mogelijk dingen die 
opgenoemd worden te onthouden. 

 

Groep 3 
De laatste week voor kerst, wat gaat de tijd snel! Alle leerlingen beginnen nu 

elke ochtend met lekker lezen in een eigen boek. Knap hè? Nog maar zo kort 
geleden begonnen we met letters leren en nu kunnen we al 

boekjes lezen! We doen dit lezen op een speciale manier: 
iedereen mag iets uit de kerstmand kiezen en op tafel, of op je 

hoofd zetten. Als dit goed gaat mag je aan het einde een kruisje 
zetten op je leesbingo kaart en als je met alle spulletjes hebt 

gelezen heb je bingo!  
Verder oefenen we ook veel met schrijven; we leren echte 

schrijfletters met mooie lussen. Dit is handig, omdat we 
inmiddels ook dicteetjes doen en we die woorden dan netjes 

kunnen schrijven. De kinderen zijn hier erg goed in, het is voor 
juf soms zo moeilijk om een woord te bedenken dat de 
kinderen nog lastig vinden! Ze weten de woorden bijna 

allemaal!  
Bij rekenen zijn we zojuist begonnen met klokkijken. De juffen hadden bedacht 

om een paar dagen achter elkaar over hele uren te leren, nou dat was helemaal 
niet nodig, want na 1 keer wisten ze het allemaal al! Vooral 12 uur weten de 

kinderen erg goed, want dan is het tijd om pauze te houden ;-)  
Verder rekenen we allemaal sommetjes uit tot 20: plus en min, leren we veel 

over de getallenlijn: wat is de helft? wat is het dubbele? en bouwen we 
tussendoor ook af en toe een gebouw en maken we er een plattegrond van. Net 

alsof we vogels zijn. Kortom, we leren een heleboel!  
Maar gelukkig hebben we ook nog tijd over om lekker in de hoeken te spelen, 

allerlei kerstknutsels en kerststukjes te maken en misschien ontvangt u ook wel 
een zelfgemaakte kerstkaart van een van de kinderen! Het is een gezellige boel 

in groep 3 :-) Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een goed, gezond en 
gelukkig nieuwjaar! 



  

 

Groep 4 
Wat hebben we de afgelopen weken weer veel gedaan. Zo heeft de hele klas mee 

mogen lopen met de spelers van jong AZ en FC Volendam in het echte AZ-
stadion. Het was heel leuk om eens achter de schermen te kijken en op het gras 

te lopen, waar je normaal nooit op mag lopen. Tijdens de eerste helft kregen we 
nog een zakje chips en wat limonade, onze avond kon niet meer stuk! 

 
 

Sinterklaas was ook weer in het land en heeft op 1 december onze school 

bezocht. Sinterklaas kwam met de luchtballon, omdat hij een ballonvaart had 
gewonnen met een prijsvraag. Helaas was het gas op en moest hij eerder landen 

op een grasveld bij een boer. Gelukkig heeft de boer Sinterklaas naar school 
gebracht en kon het feest doorgaan. 
Naast al deze leuke en spannende dingen hebben de kinderen ook weer het een 

en ander geleerd, bijvoorbeeld welk woord in een zin het doewoord (werkwoord) 
is en welke woorden met een s of een z geschreven moeten worden. Binnenkort 

gaan we de tafel van 5 en 10 leren en leren we de halve uren en de kwartieren 
bij het klokkijken. 

Nog even en dan is het kerstvakantie, maar eerst mogen we aankomende 
donderdag nog met de hele school genieten van een heerlijk kerstdiner.  

Wij wensen jullie een fijne vakantie toe, rust goed uit en tot in het 
nieuwe jaar! 
 

Groep 5  
Wat een gezellige en drukke weken. Sinterklaas kwam langs in 
onze klas en wat een prachtige surprises waren er gemaakt, ook de 

gedichten waren erg leuk. We zijn begonnen met presenteren voor de groep. 
Melle en Laetitia waren de eerste, wat deden ze dat goed!  

We zijn druk met klokkijken, de tafels t/m 10 en hebben (bijna) elke dag een 
dictee. Het is wel hard werken hoor….. Gelukkig hebben we ook tijd voor wat 

ontspanning, bijvoorbeeld knutselen. De 3-d kerstboompjes zijn erg leuk 
geworden. We hebben ook ontzettend veel zin in ons chique kerstdiner.  
In het nieuwe jaar krijgen we een nieuw klasgenootje, welkom Eva! 

We wensen iedereen superfijne feestdagen en een top 2018. 



  

 

Groep 6 
Helaas, wat een pech dat juf Lieke weer afwezig is. Nu geveld door flinke 

longontsteking. We wensen haar allemaal heel veel sterkte!  
Helaas nemen we deze week ook afscheid van juf Annemijn. Wat heeft ze ons 

fijn geholpen in de klas! We zullen haar missen! Juf Annemijn, veel succes en 
plezier op je nieuwe school bij Focus in Heerhugowaard. Twee weken geleden 

hadden we een extra meester in de klas, meester Sven! Hopelijk heeft hij het 
leuk gehad en wil hij later ook op Meander komen werken?!  
Na de kerstvakantie krijgen we een nieuwe leerling in de klas, welkom Luuk! We 

hopen dat je een fijne tijd op Meander krijgt!  
Na de kerstvakantie, op woensdag 17 januari, heeft groep 7 basketbaltoernooi. 

Ze komen kinderen te kort, dus heel fijn dat Bram, Thom, Wout, Mason en Fleur 
de Meanderteams willen versterken. Zet ‘m op!  

Maar eerst lekker genieten van 2 heerlijke weken kerstvakantie!! 
 

Groep 7 
We gaan kunstzinnig de kerst tegemoet. De kinderen zijn namelijk een 
kerstboom aan het maken in de stijl van Mondriaan. Ze worden allemaal prachtig 

en de moeite van het bewaren waard! 
De resultaten van Taalzee en Rekentuin zijn de laatste tijd heel mooi. Ook in de 

kerstvakantie kan er thuis volop geoefend worden met deze programma's. In 
januari komen de Cito's er tenslotte weer aan. 

 

Groep 7/8 
Het was een drukke periode waarin we ook veel geleerd hebben. In groep 8 is 

besproken hoe je bijvoeglijke-, stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden schrijft, maar 
ook hoe je een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord schrijft! 

In groep 7 is de overtreffende trap besproken. 
Donderdag gaan wij natuurlijk ook uiteten en vrijdag komt er iemand van bureau 

Halt bij ons in de klas voorlichting geven over het gebruik van vuurwerk. 
Iedereen gezellige dagen en tot in 2018. 

 

* * * 
 

Team Meander wenst iedereen gezellige kerstdagen  
en een goed 2018! 

 

  


