
 

 

 

 

Agenda  
• vr 09 feb:    Studiedag - alle kinderen zijn vandaag vrij 

• wo 14 feb:    Groepsoptreden groep 1/2B 11:45-12:15 
• wo 15 feb:    Rapport 1 gaat mee 

• di 20 feb:    Meandernieuwtje 6    
• ma 26 feb t/m vr 3 mrt: Voorjaarsvakantie  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Hier het eerste Meandernieuwtje met alleen nieuws vanuit de directie. Voor het 

actuele nieuws uit de klassen wordt nu de schoolapp gebruikt. App jij m al??  
De afgelopen woensdagen deden de groepen 7 en 8, met wat versterking uit 

groep 6 mee aan het basketbaltoernooi. Naast dat er goed werd gespeeld door 
alle teams, lieten de teams zich ook van een heel sportieve kant zien. Het 
meisjesteam van groep 7 werd eerste en het jongensteam van groep 8 ging met 

de zilveren beker naar huis. Leuk ook om te zien dat er zoveel ouders waren om 
te coachen en om aan te moedigen vanaf de tribune.  

Afgelopen maand was ook de aftrap van het onderzoek ‘andere schooltijden’. 
Aankomende donderdag zal de werkgroep voor het eerst 

bij elkaar komen. Mocht u vragen, opmerkingen, of ideeën 
hebben mail deze dan naar 

anderetijden.meander@outlook.com 
Met vriendelijke groeten,  

Marieke Grijpma 
 

App jij m al?? 
Bijna de helft van de ouders maakt al gebruik van de  
schoolapp. Zij blijven wekelijks op de hoogte van het 

laatste nieuws uit de groep. Vanuit de aankomende 
privacy wet is de schoolapp een goede en veilige 

tool voor school om foto’s en nieuws te delen, 
aangezien alleen ouders van de school toegang 

hebben tot de app.  
Belangrijk: een aantal ouders hebben wel de 
app geïnstalleerd, maar zich niet aangemeld 

via het ouderportaal op de website, wat 
noodzakelijk is om ook het nieuws uit de 

klassen te ontvangen.  
Mocht je vragen hebben over het inloggen op het 

ouderportaal van de website of het installeren van 
de schoolapp kom dan even bij Marieke langs. In de 

bijlage vind je nogmaals de handleiding. 
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Juf Plona 
Voor de kerstvakantie is juf Plona geopereerd aan haar hamstring. De operatie is 

goed gegaan. Ze is net voorzichtig begonnen met revalideren. Dit gaat stapje 
voor stapje en ze heeft dus nog een lange weg te gaan.  

 

Cadeaubonnen ouderraad 
In verband met het 25-jarig jubileum hebben alle groepen van de ouderraad een 
bon gekregen van 500 euro om te besteden aan iets duurzaams voor de groep. 

Verschillende groepen hebben hiervoor al iets moois uitgezocht. Zo kunnen de 
kinderen van groep 1/2a heerlijk spelen met de zand- en watertafel. De kinderen 

van groep 1/2b zijn onder andere verwend met een lichttafel en een treinspoor. 
In de leeshoek van groep 3 staat al een mooi leesbankje, waarop het lezen nog 

beter gaat dan op de eigen plek. De kinderen van groep 4 worden echte 
bollebozen dankzij 14 smartgames en in groep 7 kunnen ze er op los 
programmeren samen met de programmeerrobotjes Dash en Dot. De groepen 5, 

6 en 7/8 zijn nog goed aan het bedenken hoe zij hun 500 euro gaan besteden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 
De aankomende tijd starten de volgende nieuwe leerlingen in groep 1 

Sejaad Herbali (1/2 
Iselle de Vries (1/2 

We wensen jullie een heel fijne tijd op OBS Meander! 

 

Vacature onderwijsassistent 
Voor de vakantie heeft juf Annemijn afscheid genomen van Meander. We hebben 
daarom een vacature openstaan voor een onderwijsassistent. Het gaat om een 

tijdelijke benoeming t/m 20 juli 2018. Mocht u iemand weten laat diegene dan 
contact op nemen met school. De vacature is ook te vinden op Facebook.  

 



  

 

* * * 
 

Overige bijdragen 
De volgende naschoolse activiteiten worden vanaf februari/maart aangeboden op 
school: 

 
Mad Science komt weer op Meander met te gekke nieuwe lessen! 

 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 24-1-

2018, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse 
wetenschap- en techniekcursus.  

De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is 
voor kinderen die al eerder hebben meegedaan. 
De cursus is op donderdag om 15:30, vanaf 22-2-2018. De lessen duren een 

uur.  
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van 

experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema 
centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. 

Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!  
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen 

meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder 
inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan 

er een tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 6-2-2018. Schrijf alvast in 
op nederland.madscience.org 

 

Leren typen op Meander (meer info zie extra bijlage) 

Met ingang van februari 2018 verzorgt Dompvloet Opleidingen de cursus Typen 
weer op Meander. Een waardevolle investering van 14 weken waar je altijd profijt 

van blijft houden. Als je blind en met 10 vingers kunt typen, heb je nu en straks 
op de middelbare school een voorsprong. 

Er wordt gebruik gemaakt van TypeWorld, een online-programma dat goed 
aansluit bij de belevingswereld van kinderen van groep 6, 7 en 8. De kinderen 
vinden het typen in gamevorm leuk en ze leren het goed en snel. De cursus 

bestaat uit 14 klassikale lessen op school en wordt verzorgd door een ervaren juf 
of meester. De docent volgt de kinderen ook online en motiveert ze met 

voortgangsberichtjes. Juist deze combinatie van wekelijkse klassikale lessen en 
online begeleiding geeft het beste resultaat. 

Inschrijven voor de cursus kan via www.tijdvoortypen.nl. Maak gebruik van de 

kortingscode TYP18 en betaal € 159 i.p.v. de reguliere prijs van € 175. 

 

http://nederland.madscience.org/

