
 

 

 

 

Agenda  
• 06-06-2018:  open dag 

• 17-06-2018:   vaderdag 
• 19-06-2018:   schoolreisje groep 3/4 

• 20-06-2018:  schoolreisje groep 1/2 
• 22-06-2018:  schoolreisje groep 6/7 ook 7 van 7/8 

• 27-06-2018:  groepsoptreden groep 5    
• 02-07-2018:  studiedag, alle kinderen zijn vrij    

• 03-07-2018:  Meandernieuwtje 10 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Wat ontzettend leuk dat er zoveel kinderen en ouders meeliepen tijdens de 
avondvierdaagse afgelopen week. Complimenten voor de organisatie van de OR 

en ook voor alle hulpouders. Voor de laatste week zouden we ook graag een 
beroep doen op ouders die kunnen helpen met het sjouwen van meubelen, zoals 

hieronder te lezen is. 
De aankomende twee weken is het weer tijd voor de CITO-toetsen en daarna 
mogen de groepen 1 t/m 7 weer op schoolreisje. Aan het begin van het jaar zijn 

we met de hele school naar Dierenpark Amersfoort geweest, dus staat er voor nu 
nog een klein schoolreisje op het programma. De datum voor het schoolreisje 

van groep 5 wordt aankomende week geprikt, ouders worden dan direct op de 
hoogte gebracht.  

De einduitslagen van de IEP-toets zijn gedeeld met de kinderen van groep 8. Met 
een gemiddelde schoolscore van 85,9 (landelijk 81,0) laten we zien dat we goed 

bezig zijn met ons onderwijs op OBS Meander en daar zijn we best een beetje 
trots op!  

Met vriendelijke groeten,  
Marieke Grijpma 

 

Juf Olga is zwanger! 
Juf Olga verwacht in november haar tweede kindje. Na de vakantie komt ze nog 

een paar weken op school en zal daarna met verlof gaan. We zijn ontzettend blij 
voor juf Olga, haar man en dochtertje! 

 

Ouderhulp gezocht 
Zoals gemeld in het vorige Meandernieuwtje krijgen we na de vakantie nieuw 

schoolmeubilair. Dat betekent dat alle oude tafels, stoelen en kasten weggaan. 
We zijn hiervoor in contact met een stichting die de meubelen een tweede leven 
wil geven op een basisschool in Suriname. 
Om alle meubelen buiten te krijgen zoeken we hulp van ouders.  Wie kan op 
donderdag 19 juli vanaf 16.00 uur helpen met alles naar buiten tillen. 

Voor de bovenverdiepingen willen we graag gebruik maken van een verhuislift, 
mocht iemand connecties hebben met een verhuisbedrijf dan hoor ik dat graag.  

Opgeven kan door een e-mail te sturen naar: info.meander@isobscholen.nl 

05-06-2018  



  

 

Verhuisdozen gezocht 
Aangezien ook de meeste kasten weggaan zijn wij op zoek naar verhuisdozen om 

boeken e.d. tijdelijk in te bewaren. Wie heeft er nog dozen thuis en wil ze 
wegdoen, of twee maanden uitlenen aan ons?  

Dozen kunnen op maandag, donderdag of vrijdagmiddag worden achtergelaten 
bij Rita.  

 

Nieuwe leerlingen 
De aankomende maand start Indya in groep 1/2b op Meander. We wensen haar 

een heel fijne tijd op school! 
 

Maalwaterrun 
Op 15 april deden er 49 leerlingen van onze school mee aan de maalwaterrun. 
Hiermee hebben we 12 sportclinics verdiend voor sport@school. Net als 

afgelopen jaar zullen deze worden ingezet voor lessen hockey, tennis en meer. 
We hopen dat er volgend jaar weer net zoveel kinderen meedoen met de 
Maalwaterrun als dit jaar.  

 

 

* * * 
 

Overige bijdragen 

 

Beste Ouders, Verzorgers, 

Zondag 24 juni organiseert Hockeyclub De Terriërs een spectaculaire Open-Club-
Dag. Vanaf 11.00 uur is iedereen - jong en oud - welkom om kennis te komen 

maken met deze te gekke sport. Er zijn diverse activiteiten en demonstraties, 
iedereen kan overal aan meedoen. Heeft uw kind zelf geen hockeystick, geen 

probleem, de Terriërs heeft die dag diverse sticks te leen. 

Om 15.00 uur wordt de dag afgesloten met de huldiging van de kampioenen van 
dit seizoen. 

Misschien heeft uw kind wel vriendjes of vriendinnetjes die hockeyen, en kunnen 

vriendschap en sportiviteit straks samengaan in deze gezellige teamsport. 

Laat uw kind ervaren hoe super leuk hockey is, en kom zondag 24 juni 

kennismaken bij de Terriërs. 

We zien u graag! 


