
 

 

 

 

Agenda  
• 26 feb t/m 2 mrt:   Voorjaarsvakantie 

• ma 5 maart:  Hoofdluiscontrole 
• ma 5 maart:  Start Project 

• do 8 maart:  Spreekavond    
• di 13 maart:  Spreekavond  

• wo 14 maart:  Open Dag (nieuwe ouders) – 09:00-11:00  
• wo 21 maart:  Groepsoptreden groep 6 – 11:45-12:15  

• di 27 maart:  Inloopavond afsluiting Project  
• di 27 maart:  Meandernieuwtje 7  

 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
De tijd vliegt! Nog een paar dagen en dan is het alweer voorjaarsvakantie. Vorige 

week hebben de kinderen vanaf groep 3 allemaal een rapport mee naar huis 
gekregen. U kunt zich nog t/m donderdag inschrijven voor de spreekavond die na 

de vakantie plaats zal vinden op donderdag 8 maart en dinsdag 13 maart.  
In de afgelopen periode is er ook weer van alles gebeurd op school. Zo kwam 

Thomas Oudejan van AZ voorlezen in groep 1/2a tijdens de voorleesweek en had 
groep 1/2b een spetterend groepsoptreden vorige week. Leuk ook om te zien 

hoeveel belangstelling er was van vaders, moeders, opa’s en oma’s.  
Meester Johan is vorige week afgereisd naar Kenia waar hij o.a. workshops geeft 

aan Keniaanse leerkrachten voor Teachers4Teachers. Hij is daar goed 
aangekomen en houdt ouders van groep 7 op de hoogte van deze bijzondere 

ervaring in de schoolapp. We wensen hem vanuit Nederland nog een fantastische 
week en zijn heel benieuwd naar alle verhalen. 

Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie! 
Met vriendelijke groeten,  

Marieke Grijpma 
 

Werkgroep andere tijden 
De werkgroep andere tijden is alweer twee keer bij elkaar gekomen. De laatste 
keer hebben we met elkaar gesproken over wat wij vinden dat onderwijstijden 
moeten opleveren. Hier kwamen de volgende punten als belangrijk naar boven. 

Voor de kinderen: goed pauzemoment (rust en ontspanning); effectieve leertijd; 
goede concentratie.  

Voor de docenten: rust (een moment zonder kinderen, maar ook rust in het 
rooster); contact met collega’s; leerresultaten/ effectieve leertijd.  

Voor de ouders: quality time ouder-kind; financiën.  
Vanavond zal de groep voor de derde keer bij elkaar komen en bekijken welke 

roosters het beste aansluiten op o.a. bovenstaande punten. 
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Nieuwe leerlingen 
In de aankomende periode zullen de volgende kinderen start bij ons op school: 

Sejaad Hanbali (groep 1/2a) 
Iselle de Vries (groep 1/2a) 

Nora auf dem Brinke (groep 1/2b) 
We wensen iedereen een heel fijne tijd op Meander! 

 

Onderwijsassistente 
Na de vakantie zal Anja Nuyten starten als onderwijsassistent op OBS Meander. 

Zij zal vooral werkzaam zijn in de groepen 5, 6 en 7/8. In het volgende 
Meandernieuwtje zal zij zich voorstellen.  
 

Van schoolplein naar speelplein 
Afgelopen maand zijn er  nieuwe buitenspeelmaterialen aangeschaft voor de 
groepen 3 t/m 8. Ze zijn aangeschaft van een deel van het geld van de Fancy 

Fair en de cheque die OBS Meander heeft gewonnen bij Appeltje-Eitje t.w.v. 
€500,- Samen met twee kinderen uit iedere groep is eerst besproken over waar 
er behoefte naar was. Iedere week zijn drie kinderen van groep 7/8 

verantwoordelijk voor de uitleen en het innemen van de materialen, zodat er 
zorgvuldig mee omgegaan wordt. Het is fantastisch om te zien hoe goed en leuk 

er weer gespeeld wordt op het schoolplein. De rest van de opbrengst van de 
Fancy Fair zal besteed worden aan buitenspeelmateriaal voor de groepen 1 en 2. 

 

 

 
 

Staking 
Zoals u vast al heeftt gehoord in de media is er voor onze provincie op 14 maart 

een estafettestaking aangekondigd. Middels een Digiduif zult u voor de vakantie 
op de hoogte worden gebracht over hoe onze school hier al dan niet invulling aan 

geeft.  

 

Project 
Na de voorjaarsvakantie start het project. Het thema houden we nog even 

geheim. Op dinsdagavond 27 maart is de inloopavond n.a.v. het project.  



  

 

* * * 
 

Overige bijdragen 
Op 22 februari komt acteur Torsten Colijn, bekend van de tv-series "Beatrix, oranje onder 

vuur" en "Verborgen gebreken" langs bij de groepen 4, 5, 6, en 7 om te vertellen over 

Workshop de Ontdekkingsreis. D e workshop zal gegeven worden op de dinsdag in het 

nieuwe schooljaar. In de folder die de kinderen donderdag meekrijgen zal staan beschreven 

hoe u uw kind nu al in kan schrijven. 

 

Wat is Workshop De Ontdekkingsreis? 

De grootste theater/filmworkshop van Nederland en België met uitzonderlijke kansen voor 

ieder kind! 

 

Plezier staat voorop tijdens deze lessen, in combinatie met leren samenwerken, respect voor 

elkaar en progressie boeken op het gebied van theater/filmacteren en schrijven.  

 

De kinderen krijgen een zeer bijzondere kans. Ze bedenken namelijk een eigen verhaal, 

spelen hierin een rol en leren hoe een professionele film wordt gemaakt, onder regie van 

Torsten Colijn. 

 

In de Vue-bioscoop hebben we vervolgens een echte filmpremière! De kinderen (filmsterren) 

worden hier met een echte limousine naartoe gereden en ontvangen met een rode loper en 

een drankje. Vue Cinema’s is officieel partner van Workshop De Ontdekkingsreis. 

 

Kortom: een onvergetelijk en uniek avontuur dat ieder kind zou moeten meemaken!  

 

Er zijn in de afgelopen jaren met diverse basisscholen al tientallen professionele kinderfilms 

gemaakt. Bekijk ze gratis op het YouTube kanaal van Workshop de 

Ontdekkingsreis: http://www.youtube.com/workshopdeontdekkingsreis 

 

http://www.youtube.com/workshopdeontdekkingsreis

