
 

 

 

 

Agenda  
• do 26 apr:    Koningsspelen 

• vrij 27 apr:    Koningsdag 
• vrij 27 apr t/m vrij 12 mei: Meivakantie 

• zo 13 mei:     Moederdag  
• ma 14 mei en di 15 mei:  Schoolfotograaf 

• ma 14 mei:    Luizencontrole  
• wo 16 mei t/m vrij 18 mei: Schoolkamp groep 8  

• ma 21 mei:    2e Pinksterdag  
• di 29 mei t/m vrij 1 jun:  Avond4Daagse  

• ma 14 mei:    Meandernieuwtje 9  
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Aanstaande donderdag vinden de koningsspelen plaats. De voorbereidingen zijn 

in volle gang en we duimen met z’n allen op een mooie droge dag.  
Vorige week was het stil in school toen de kinderen van groep 8 druk bezig 

waren met het maken van de Iep eindtoets.  
Naast hard werken is er ook genoeg tijd voor andere leerzame en leuke 

activiteiten. Zo gingen de kinderen van groep 7 op culturele excursie naar het 
Eye in Amsterdam. Daar bezochten zij het filmmuseum en kregen zij een 

workshop stop-motion film maken. Vandaag is groep 8 ook naar het Eye in 
Amsterdam voor dezelfde workshop.  

De groepen 1 t/m 5 maakten in april op een heel leuke manier kennis met de 
verkeersregels middels een praktijkles verkeer. Alle kinderen kwamen op de fiets 

of op een step op school en deden op het plein allerlei verschillende oefeningen. 
Leuk om te zien hoe de kinderen op deze spelende wijs de regels van het verkeer 

leerden. 
Bij deze wens ik iedereen ook alvast een fijne meivakantie! 

Met vriendelijke groeten,  
Marieke Grijpma 
 

Even voorstellen… 
Ik ben Anja Nuijten, getrouwd met Jeroen en moeder van Lisa 
(14 jaar) en Tim (11 jaar) en woonachtig in Uitgeest. Voordat ik bij Meander 

kwam werken heb ik jarenlang bij de bank gewerkt als intern-accountmanager 
en HR medewerker. Nadat ik boventallig werd en de bank moest verlaten heb ik 

mij laten omscholen tot onderwijsassistent. 
Na de voorjaarsvakantie ben ik op Meander gestart en werk ik voor de groepen 

4, 5, 6 en 7/8. Alle ochtenden ben ik aanwezig. 
Ik heb het in ieder geval erg naar mijn zin! 
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Nieuwe leerkracht groep 6 
Met ingang van maandag 23 april is er een nieuwe meester in groep 6. Meester 

Ramon. Hij zal invallen op maandag, dinsdag en woensdag tot de zomervakantie.  
In het volgende Meandernieuwtje zal hij zich voorstellen. We wensen de kinderen 

en meester Ramon een heel goede tijd met elkaar! 
 

5 gelijke dagen model 
Zoals afgelopen vrijdag via de Digiduif is medegedeeld zal OBS Meander met 

ingang van het schooljaar 2018-2019 overstappen op een nieuw schoolrooster, 
het 5 gelijke dagen model. In de aankomende periode zal de school zich 

voorbereiden om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op dit 
moment zijn wij met Kits Oonlie en Forte in gesprek om ervoor te zorgen dat er 

vanuit beide BSO’s een goed aanbod komt.  

 

Nieuwe leerlingen 
In de aankomende periode zullen de volgende kinderen starten op OBS Meander: 

Emily Bakker groep 2a 
Sam van de Werken groep 3 
Christan van Haasteren groep 6 

Daniël Schipper groep 1b 
We wensen iedereen een heel fijne tijd op Meander. 

 

Schoolvoetbal 
Wat waren er veel kinderen actief tijdens het 
schoolvoetbaltoernooi. Bij de groepen 5 en 6 kwamen 3 

jongensteams en 2 meidenteams in actie. Bij de groep 7 en 
8, 2 jongensteams en 1 meidenteam. Alle voetbaldagen 

was het heerlijk weer, misschien wel iets te warm om te 
voetballen. Alle kinderen hebben ontzettend goed hun best 

gedaan en het was ook fantastisch om iedereen zo sportief 
bezig te zien. Twee teams is het gelukt om de finale te 

behalen. Zowel de meiden uit groep 5/6 en de jongens uit 
groep 7/8 werden zeer verdienstelijk tweede. De jongens 

uit groep 5/6 behaalden de derde plaats. 
Supergoed gedaan allemaal!! 

 
 

 
 

  



  

 

Nieuwe look 
In de zomervakantie zal het ronde gedeelte van de school worden geverfd. Dit 

betreft de klassen en de gang. Daarnaast zal de school worden voorzien van 
nieuw meubilair.  
 

Vakantierooster 2018-2019 
Herfstvakantie   22 oktober t/m 26 oktober 
Kerstvakantie   24 december t/m 4 januari  

Voorjaarsvakantie  18 februari t/m 22 februari 
Meivakantie   22 april t/m 3 mei 

Hemelvaartweekend 30 en 31 mei 
Pinksterweekend  10 juni 

 

AVG 
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

De AVG vervangt de verouderde Nederlandse Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) en heeft als doel persoonsgegevens beter te 
beschermen en die bescherming in de gehele EU gelijk te trekken. In verband 

met deze nieuwe wet is binnen ISOB afgesproken om geen foto’s meer te delen 
op Facebook en Instagram waar kinderen zichtbaar in beeld zijn. Daarnaast 

vragen we ouders om foto’s gemaakt bij schoolactiviteiten niet te delen op social 
media. Dit geldt alleen wanneer er ook andere kinderen herkenbaar in beeld zijn 

gebracht. Op school zullen verschillende maatregelen worden getroffen om te 
voldoen aan deze wetgeving. 

 

Schoolfotograaf 
Op maandag 14 en dinsdag 15 mei komt de schoolfotograaf. Dit zijn de eerste 
twee dagen na de meivakantie! 

 

Muziekmakkers in de cultuurkoepel 
 

In de cultuurkoepel vond afgelopen donderdag 

de voorstelling van de Muziekmakkers plaats. 
Onze school was goed vertegenwoordigd, met 

veel kinderen die meezongen en een heleboel 
enthousiaste ouders in het publiek. Samen met 

de ‘Vrolijke knoppen’ brachten zij verschillende 
nummers ten gehore.  

 

 

 

Luizencontrole 



  

 

De laatste luizencontrole van dit jaar staat gepland op maandag 14 mei. In het 

nieuwe schooljaar willen we u deze service graag weer bieden, maar we kunnen 
niet zonder hulp. Oude en nieuwe luisouders zijn daarom weer van harte welkom 

om de controles uit te voeren. De nieuwe luiscontrole dat voor in de agenda zijn: 
3 september (’s middags), 29 oktober, 7 januari, 25 februari en 6 mei. 

 

* * * 
 

Overige bijdragen 
 

Informatieavond De Tuinen van Willibrordus Landgoed Willibrordus had al een vlindertuin, een 

natuurspeelplaats en buurttuin de BY. Nu heeft het Landgoed er een fruittuin bij, achter 

Theeschenkerij de Trog! 

Op dinsdagavond 24 april is er vanaf 19.30 een informatieavond in Theeschenkerij de Trog 

(Bullaan 4 Heiloo) voor belangstellenden die het leuk vinden mee te denken en te helpen bij deze 

unieke tuinen. 

Ontmoetingsplek Op 9 maart is tijdens NL Doet een groot deel van de fruittuin aangelegd met 

fruitbomen en bessenstruiken. Er staan vakken waarin kruiden, groente en bloemen gekweekt 

kunnen worden. Er is een prachtige pergola gebouwd waar omheen druivenplanten gaan slingeren. 

Onder de pergola komen picknicktafels: een idyllisch plekje. 

De tuinen zijn een ontmoetingsplek voor de buurt en landgoedbewoners.; om zelfstandig of met 

elkaar in de tuin te werken. Voor oogstfeesten, picknicks tussen de fruitbomen en bijvoorbeeld 

snoeicursussen! Een uniek buitenlokaal voor leerlingen van basisscholen en naschoolse opvang 

om te leren over de natuur, groei & bloei. Met speciale lessen over vlinders en een bezoekje aan 

de bijenstallen op het terrein. 

We willen deze “Tuinen van Willibrordus” gaan onderhouden samen met tuinliefhebbers, 

kinderen, (groot)ouders en bewoners van het landgoed onder de professionele begeleiding van de 

groenploeg van GGZ NHN. De tuinen zijn volop in ontwikkeling, er is nog van alles mogelijk! 

Informatieavond 

Op de informatieavond maken we een rondje langs de tuinen, lichten de plannen toe en 

inventariseren we wensen en ideeën. We gaan met elkaar aan de slag over de inrichting van de 

tuinen en mogelijke activiteiten. Uiteraard staan de koffie en beroemde appeltaart klaar! 

Inloop is vrij maar het is fijn als u zich van tevoren opgeeft…. Dit kan per mail naar 

carolineoostveen@gmail.com of telefonisch op 06-51728410. 

De tuinen van Willibrordus zijn onderdeel van het project Een Groene Brug, medegefinancierd 

door het Oranje Fonds. Zie www.de-buitenkans.org. 


