
 

 

 
 

Agenda  
• wo 19 juli:  bedankje hulpouders 
• woe 19 juli:  afscheid juf Julia 
• vrij 21 juli:  school uit om 12:00 uur- Zomervakantie! 
• ma 4 september: start nieuw schooljaar  
• wo 6 september: opening jubileumjaar  
 
     
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Het zit er op! Het schooljaar welteverstaan, maar ook de tijd van juf Julia op 
Meander en we bedanken juf Rivka voor haar inzet in groep 6 dit jaar en 
inmiddels is ook mijn opvolger bekend.  
We hebben een geweldig schooljaar gehad met vele 
hoogtepunten. Die zullen ook aan bod komen in het 
jaarverslag wat binnenkort online zal staan. 
Marieke Grijpma, de nieuwe directeur, zal zich in het 
komende schooljaar aan u voorstellen. Zij start per 1 
oktober dus ik ben er in september om de overdracht 
goed te organiseren en het 25-jarig jubileum van school 
nog mee te vieren. Over die viering van het jubileum wordt u nog uitgebreid 
geïnformeerd. 
Mocht ik u niet meer spreken, dan wens ik u een hele fijne en zonnige 
zomervakantie! 
Tot in september! 
Met vriendelijke groeten,  
Koen Elbers 
 
Afscheid juf Julia 
Beste ouders en kinderen van obs Meander. Daar 
ga ik dan. Na 20 jaar ga ik weg van een school 
waar ik me altijd zo fijn en vertrouwd voelde en 
enorm heb genoten van het lesgeven. Het was ook 
zeker geen gemakkelijke keus. Er zijn veel goede 
herinneringen die ik meeneem. De mooiste die ik 
nog even wil noemen is toch wel de lipdub in 2012. 
Samen met de hele school hebben we er toen echt 
een spektakel van gemaakt. Verder heb ik de 
verbouwing van de school lang geleden ook nog 
meegemaakt. Toen zaten we met een aantal 
groepen in een noodgebouw bij Karwei in de buurt. 
Grease op het plein gedanst met alle kinderen. In 
veel lokalen lesgegeven. Zelfs helemaal boven 
waar nu de bibliotheek is. Kinderen lesgegeven die 
nu ook weer kinderen hier op school hebben. 
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Combinatiegroepen gedraaid. Schoolreisjes die gelukkig altijd goed zijn verlopen. 
Groepsoptredens waar ik ook erg van kon genieten. Leuke, soms trieste, maar 
ook veel mooie momenten meegemaakt. En nu ga ik de stap toch nemen om te 
vertrekken.  
Een nieuwe uitdaging ga ik aan op obs De Zuidwester voor 4 dagen in de week. 
Ik heb er veel zin in, maar zal de kinderen, de collega's en de leuke 
oudercontacten ook zeker gaan missen hier! Bedankt voor het vertrouwen die u 
gaf aan mij als leerkracht en de fijne communicatie.  
En wat overweldigend zoveel bloemen vanochtend! Ontzettend bedankt! Ik heb 
heel erg genoten van deze ochtend en met een lach en een traan zal ik aan jullie 
terugdenken. Wie weet tot ziens want ik kom zeker nog eens langs!  
Lieve groet, Julia  
 
 
Luizenouders bedankt! 
Ik wil de luizenouders van dit schooljaar bedanken voor hun inzet. Vele handen 
maken ook nu licht werk. Er zijn ouders die al jaren helpen en er zijn ook ouders 
die spontaan hun hulp aanbieden als ze zien dat er controle is. 
Zonder jullie hulp zouden we deze service niet kunnen bieden op school! 
Graag zie ik u allen op maandagmiddag 4 september voor de eerste controle. 
Of in overleg met de leerkracht op een ander moment in de eerste week. 
De data voor in de agenda zijn voor schooljaar 2017/2018: 
4 september 2017 
30 oktober 2017 
8 januari 2018 
5 maart 2018 
14 mei 2018 
Luizencoördinator juf Barbara 
 
 
Jaarkalender 2017-2018 
De jaarkalender is klaar en weer gevuld met o.a. de vakanties. Deze staan al op 
de website. Aankomende week zal ook de kalender voor het komende schooljaar 
op zowel de website als in DigiDuif gevuld worden. 
In de laatste week voor de start van het schooljaar (of eerder) zal ook het 
nieuwe gymrooster op de website komen. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat 
alle groepen gymmen in de zaal op Landgoed Willibrordus. 
 
 
Rolmodellen 
We willen allemaal dat de kinderen van vandaag opgroeien tot goede burgers, 
verantwoordelijke ouders, betrouwbare medewerkers, verantwoordelijke politici 
en betrouwbare zakenleiders. We herinneren ons vast nog wel hoe rolmodellen 
uit onze kindertijd een blijvende invloed hebben gehad op wie we vandaag zijn. 
Daarom heeft het Sloveens Instituut voor Ethiek en Waarden via de ESHA 
(Europese vereniging van schoolleiders) gevraagd wie de huidige rolmodellen van 



  

 

onze kinderen op de basisschool zijn. Tijdens HVO is hier door juf Mary aan 
gewerkt en enkele bijdragen zijn opgenomen in dit project. 
Dit is te bekijken via de website http://my.rolemodel.eu/eng/  
Erg leuk dat wij hier als enige Nederlandse school aan mee 
hebben gedaan! 
 
Vakantiebieb-app 
Het zomercadeautje van de Bibliotheek! Of je nu op vakantie gaat of thuisblijft, 
in de VakantieBieb vind je meer dan 60 mooie e-books voor het hele gezin. Voor 
de jeugd zijn er weer 30 mooie titels zoals Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon, 
Klem van Mirjam Oldehave, De Keverjongen van M.G. Leonard en de Grijze Jager 
van John Flanagan. Zie www.vakantiebieb.nl en doe mee!  
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-
niveaus terug in hun leesontwikkeling. En dat is natuurlijk zonde. Uit onderzoek 
blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. Voor ieder kind 
is een leuk boek te vinden, dus ook lezen is gewoon een leuke vakantie-activiteit. 
Om je hierbij te helpen heeft de Bibliotheek de VakantieBieb-app gemaakt met 
35 jeugdboeken in allerlei genres en niveaus. Je kunt de app downloaden en 
meteen beginnen met uitzoeken. Vanaf 1 juli zijn er in deze app ook boeken voor 
volwassenen beschikbaar. En dat tot en met 31 augustus allemaal gratis, zodat 
lezen tijdens de zomervakantie gestimuleerd wordt.  
Bekijk hier de leuke introductiefilmpjes over de jeugdboeken in de 
VakantieBieb-app:  
Vakantiebieb 2017: e-books voor 6-9 jarigen 
Vakantiebieb 2017: e-books voor 9-12 jarigen 
 
 
Groep 1/2a 
De laatste week is aangebroken. We gaan naar de musicalliedjes luisteren van 
groep 8. We ruimen de klas op en maken schoon. We hebben onze verjaardag 
gevierd en dat was leuk! We kunnen elke dag van de vakantie een ander 
smaakje thee drinken!  
We hebben een schoonmaakavond gehad en de klas ruikt weer bloemetjesfris! 
We horen lieve woorden van ouders en we krijgen en geven dikke knuffels.  
Dag lieve Ian, Maud, Feline, Elena, Charlotte, Ties, Bastian, Marieke, Saar, 
Megan, Hein, Stella, Liv en Hester veel plezier en succes in groep drie! 
Dag lieve juf Jolanda veel plezier en succes in groep vier! 
Iedereen bedankt die dit schooljaar tot een succes maakte! 
Een zonnige zomervakantie en tot in september!  
 
 
 
 
 
 



  

 

Groep 1/2b 
Wat is het snel gegaan dit schooljaar! 
We hebben heerlijk in de hoeken gespeeld, geknutseld, geverfd, getekend, 
gezongen, boekjes gelezen, werkjes gemaakt, buiten gespeeld en gegymd. 
Het was heel leuk toen we naar het Bakkerijmuseum gingen en naar 
Sprookjeswonderland! 
Nu krijgen we fijn zomervakantie en daar hebben we heel veel zin in. Na de 
vakantie zien we elkaar weer in groep 1/2b en we wensen Liv, Hannah, Cas, 
Ramon, Leticia, Tessa, Yinthe, Feline en Milan heel veel plezier en succes in 
groep 3! 
Dag allemaal! 

  
 
Groep 3 
Nog even en dan zijn we klaar met het schooljaar. Wat hebben we een hoop 
gedaan en geleerd. Het schoolreisje was ook enorm geslaagd. Dinsdag gaan we 
nog naar de musical van groep 8 kijken maar we gaan dan evengoed ook gymen. 
Woensdag is nog juffendag en nemen we ook afscheid van juf Julia. Verderop in 
dit Meandernieuwtje nog een stukje hierover. De klas ruikt ook weer heerlijk fris 
dankzij een aantal ouders die hier heel goed bij hebben geholpen. Met een extra 
bedankje voor onze hulpouders die toch wel vaak even wat hebben moeten 
regelen. Het einde van groep 3 is dus bijna in zicht. Alle lieve schatten van groep 
3, ouders, leerkrachten en kinderen van obs Meander een hele fijne vakantie 
gewenst!  
 
Groep 4 
Het schooljaar zit er bijna op. Wat is het snel gegaan. Wat een gezellig 
schoolreisje hadden we in Oud Valkeveen. Een TOP dag was het.  
Gisteren hebben we het schooljaar een heel klein beetje afgesloten met 
“Juffendag”. Het was de laatste werkdag in groep 4 voor juf Astrid dit schooljaar. 
Omdat zij nu al een tijdje invalt in groep 5, hebben we dit samen met die groep 
gevierd. We gingen we naar het “indianendorp” achter het Baafje. Heerlijk spelen 
en daar picknicken. Na de lunch weer terug naar school, want meester Koen nam 
die dag van de kinderen afscheid.  



  

 

Morgen kijken we naar de musical van groep 8. Donderdag echt alles afronden 
en opruimen, de rapporten gaan dan mee. Dan komt vrijdag het moment van 
afscheid nemen. We zeggen groep 8 en elkaar gedag en gaan dan van een 
welverdiende vakantie genieten. Wij wensen iedereen een heerlijke vakantie en 
bedanken iedereen die ons dit schooljaar geholpen hebben met verschillende 
activiteiten. 
 
Groep 6 
Het was een tof jaar! Ouders, nogmaals bedankt voor alle hulp. 
Fijne vakantie allemaal! 
Meester Johan 
 
Groep 6/7 
Alle kinderen en ouders bedankt voor het fijne schooljaar. Maandag zijn we met 
bijna de hele groep naar Egmond geweest om mijn verjaardag te vieren. We 
hadden prachtig weer en de dag vloog om. Een ijsje van meester Koen aan het 
einde. Kon niet beter. De laatste dagen gaan zo snel. Iedereen alvast een hele 
fijne vakantie gewenst en enorm bedankt voor alle attenties. 
 

  
 
Groep 8 
Wat een spannende dag is het vandaag! We mogen eindelijk laten zien waar wij 
al maanden bloed, zweet en tranen voor hebben gelaten! Een geweldige musical 
als slotstuk van onze mooie jaren op obs Meander. Leerkrachten, kinderen, 
ouders gaan elkaar missen. We wensen iedereen veel succes op de Middelbare! 
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Start KDV De Paradijsvogel en BSO Nijverheidsweg 
Om aan de groeiende vraag naar kinderopvang in Heiloo te voldoen, opent Forte 
Kinderopvang twee nieuwe vestigingen aan de Nijverheidsweg. Na de 
zomervakantie gaan daar een nieuw kinderdagverblijf en een vestiging voor 
buitenschoolse opvang (BSO) van start.  
 
In het pand van voormalig kinderdagverblijf Pom-Pom start Forte per 4 
september 2017 een nieuw kinderdagverblijf voor de opvang van kinderen van 0-
4 jaar: KDV De Paradijsvogel. Deze locatie is het nieuwste zusje van twee andere 
locaties van Forte in Heiloo, De Bosuil en De Vogeltuin. De naam van de nieuwe 
telg is dus niet toevallig gekozen. Naast een gezellige keuken en een kunstatelier 
is er binnen én buiten een echt theater te vinden, waar kinderen hun 
fantasierijke hart kunnen ophalen. Het pand wordt tijdens de zomer opgeknapt 
om te kunnen voldoen aan de eisen van dit kinderdagverblijf vol creatieve 
mogelijkheden.    
  
Op 4 september gaat er aan de Nijverheidsweg ook een nieuwe BSO van start, 
die de naschoolse opvang van kinderen van de Meander en de Paulusschool gaat 
verzorgen. Ook hier wordt gebruik gemaakt van de aanwezige podia (zowel 
binnen als buiten), dus de BSO kinderen hebben naast het standaard 
activiteitenaanbod ook genoeg mogelijkheden voor artistieke uitspattingen. 
Kinderen van 7 jaar en ouder kunnen daarnaast kiezen voor de BSO 7+ bij de 
Foresters, waar lekker gesport kan worden. Hiervoor worden zij vervoerd op de 
Stint, de eigen electrische bolderwagen van Forte Kinderopvang. 
 
Bij zowel BSO Nijverheidsweg als kinderdagverblijf De Paradijsvogel zijn nog 
plaatsen vrij. Meer informatie via www.fortekinderopvang.nl of bel met 0251-
658058.  
  


