
 

 

  

 

Agenda  
 
• zo 1 t/m ma 2 april:  Pasen 

• wo 4 april:   Groepsoptreden groep 4 11:45-12:15 uur 
• ma 9 april:   Laatste dag inleveren ouderraadpleging 

• do 12 april:   Studiemiddag gr. 1 t/m 8 alle kinderen zijn ’s middags vrij 
• di 17 en wo 18 april: Eindtoets IEP groep 8  

• wo 18 april:   Thema-avond “Timemanagement”  
• wo 18 april:   schoolvoetbal groep 6 

• vr 13 & 20 april:  Schoolvoetbal gr 7/8 
• di 24 april:   Meandernieuwtje 8 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Afgelopen periode stond de school in het teken van het project ‘Groei’. Tijdens de 
inloopavond afgelopen dinsdag was te zien hoe de verschillende groepen op hun 

eigen manier invulling hebben gegeven aan dit project. Zo hebben de kleuters 
zich verdiept in de kip en het ei. Groep 4 heeft de groei van de meelworm op de 

voet gevolgd. Groep 5 heeft zich onder andere gericht op de groei van dieren. De 
kinderen van groep 7 hebben zich gericht op de groei van Heiloo in de toekomst. 

Groep 7/8 heeft onderzoek gedaan naar de groei van verschillende bekende 
gebouwen in Heiloo en presenteerden dit aan elkaar op locatie. Groep 3 en 6 

hadden in de afgelopen twee weken hun optreden, die ook in het teken stonden 
van groeien. Zo lieten de kinderen van groep 6 horen waarin zij later wilden 

uitgroeien en zagen we bij groep 3 op het toneel onder andere hoe een rups 
veranderde in een mooie vlinder. In het lokaal van juf Jorieke kon je raden welke 
peuter-/kleuterfoto bij wie hoorde. Verderop in dit Meandernieuwtje is de 

oplossing te vinden. In alle lokalen was een letter te vinden, die samen het 
woord bloeitijd vormden. Janneke (gr 4) was de gelukkige winnaar. 

Morgen vindt het paasontbijt plaats.  
Voor nu wens ik iedereen heel fijne paasdagen! 

 

Ouderbijeenkomst Andere tijden 
22 oktober was de ouderbijeenkomst andere tijden. Er waren ongeveer 30 

ouders aanwezig. Op een losse manier werden de aanwezigen meegenomen in 
het proces dat de werkgroep heeft doorlopen afgelopen weken. De werkgroep 

heeft besloten dat, indien mocht worden gekozen voor andere onderwijstijden, 
het vijf gelijke dagen model het meeste oplevert voor kinderen en leerkrachten. 

Volgende week vindt de ouderraadpleging plaats. Mocht u nog vragen hebben 
dan kunt u deze altijd stellen aan één van de werkgroepleden of aan een 

leerkracht. Het e-mailadres anderetijden.meander@outlook.com is ook altijd nog 
van kracht. 
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Nieuwe leerlingen 
In maart zijn de volgende leerlingen gestart bij ons op school: 
Thamed Hamed (1/2b) 

Luuk Beentjes (1/2b)  
Thijmen Adelaar (5).  

We wensen iedereen een heel fijne tijd op Meander. 
 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Na de voorjaarsvakantie gaan wij ons altijd bezig houden met de planning voor 
volgend jaar. Vakantierooster afstemmen met het voortgezet onderwijs in de 

buurt, kinderen tellen en natuurlijk besluiten hoeveel klassen en leerkrachten er 
volgend jaar weer nodig zijn. Dat betekent dat wij nu al graag willen weten welke 

kinderen er volgend schooljaar 4 jaar worden en bij ons op school willen komen. 
We hebben het dan dus ook over kinderen die nu nog 2 jaar zijn en in het 

komend half jaar 3 jaar worden, want die worden volgend schooljaar 4 jaar. Het 
klinkt vroeg, maar voor ons is het heel fijn als de aanmelding al gedaan is, dan 

weten we waar we op kunnen rekenen. 
Als u uw kind wilt aanmelden, dan kunt u een afspraak maken voor een 

rondleiding en een kennismakingsgesprek. Maar u kunt ook gewoon een 
aanmeldformulier ophalen of deze downloaden van de website en hier inleveren. 
Vergeet u ook niet om mensen die nog geen kinderen op school hebben aan te 

sporen om een afspraak te maken voor aanmelding! In mei zal er ook nog een 
open dag plaatsvinden. 

 

Wie is wie? 
Tijdens de afsluiting van het project kon er geraden 
worden welke meester en/of juf hoorde bij welke 

peuter-/kleuterfoto. De volgende kinderen waren de 
winnaars:  

1. Lotte en Anne (10 goed) 
2. Eline (7/8) en Lorlor (7 goed) 

3. Marwa, Floortje en Saar, Bente, Hanan en 
Laetitia 5 goed) 

 
Voor alle ouders die ook druk aan het raden waren hier alle goede antwoorden: 

 
  
1. Juf Eva, 2. Meester Johan, 3. Juf Esther, 4. Juf Carla, 5. Juf Barbara, 6. Juf 

Mary, 7. Juf Astrid, 8. Juf Jorieke, 9. Juf Olga, 10. Juf Marieke, 11. Juf Puck, 12. 
Juf Anja, 13. Juf Sandra 



  

 

Thema-avond timemanagement 
Op woensdagavond 18 april organiseert de OR de jaarlijkse thema-avond. Na een 
inventarisatie afgelopen jaar onder de ouders is er dit jaar gekozen voor het 

onderwerp Timemanagement. Op dit moment hebben 8 ouders zich hiervoor 
opgegeven. Om de avond door te laten gaan verwacht de OR minimaal 20 

ouders. Mocht je je nog niet hebben opgegeven doe dit dan snel door een e-mail 
te sturen naar: marieke.grijpma@isobscholen.nl 

 

Hulp gezocht voor de avondvierdaagse 
29 mei t/m 1 juni is het weer avondvierdaagse! Het lijkt nog ver weg, maar 
binnenkort zullen we met de voorbereidingen gaan beginnen.  

En we kunnen nog wat hulp gebruiken! Met name met de voorbereidingen van de 
catering en het uitvoeren op de avonden. 

Lijkt het je leuk om te helpen? Voor meer informatie kunt u terecht bij Wendy 
Koedijk, of Addy van Baar. Alvast bedankt! 

 
 

* * * 
 

Overige bijdragen 

 

Een nieuwe RID-behandellocatie: basisschool Meander 

Al ruim 25 jaar onderzoekt en behandelt het RID dagelijks dyslexie bij kinderen 
en volwassenen in heel Nederland. We zijn onder meer gevestigd in Alkmaar. 

Eind 2014 zijn we een nieuwe weg ingeslagen door de zorg dichter bij de 
kinderen te brengen. In de afgelopen drie jaar hebben we onze behandellocaties 

uitgebreid naar verschillende scholen in onder andere Heiloo, Castricum, Egmond 
aan Zee, Alkmaar en Assendelft. Afgelopen maandag is basisschool Meander in 

Heiloo aan onze behandellocaties toegevoegd! 

Vanaf 26 maart 2018 zal onze orthopedagoog Kyara Bleeker wekelijks op 
maandag op school aanwezig zijn om de dyslexiebehandelingen uit te voeren. 

Voor kinderen van basisschool Meander en kinderen die daar vlak bij wonen 
betekent dit zorg dichter bij huis met minder reistijd van en naar het RID. Met 

deze opzet is er tevens meer ruimte voor overleg en het vragen van advies. 
Ouders, IB-er, leerkracht èn behandelaar kunnen hierdoor de zorg voor het kind 

nog beter op elkaar afstemmen. 

Het dyslexieonderzoek (meestal 2 dagdelen) zal plaatsvinden bij het RID in 
Alkmaar (niet op school). Wanneer uit het onderzoekt blijkt dat er sprake is van 

dyslexie, kan de behandeling op school gestart worden. Ook kinderen van andere 
(omliggende) scholen in Heiloo kunnen op deze locatie behandeld worden. Bij de 

start van de behandeling zal er een gesprek plaatsvinden met ouders en kind op 
de behandellocatie. Tijdens dit gesprek zal een duidelijk plan van aanpak worden 

opgesteld, waarna school geïnformeerd zal worden over het behandeltraject en 
de eventuele bijzonderheden betreffende het kind. Door de behandeling op 



  

 

school te laten plaatsvinden blijven de lijnen met school kort en mist het kind zo 
min mogelijk van de lesuren: een win-win situatie dus! 

Naast dyslexiezorg heeft het RID ook nog andere specialismen. Zo kunt u bij ons 
ook terecht voor onderzoek naar en behandeling van dyscalculie (ernstige 
rekenproblemen), intelligentie onderzoek en cursussen (o.a. cursus basisspelling, 

cursus werkwoordspelling, cursus begrijpend lezen etc.). Voor het inwinnen van 
advies of het stellen van vragen bent u te allen tijde welkom om binnen te lopen 

of u kunt een kijkje nemen op www.rid.nl. 

 


