
 

 

 

 

Agenda  

• do 13 april:    Culturele excursie gr. 6 naar Hoorn 

• vr 14 april:    Paasactiviteiten 
• ma 17 april:   Tweede paasdag 

• di 18 april:   IEP-eindtoets groep 8 
• wo 19 april:   IEP-eindtoets groep 8 

• vr 21 april:    Koningsspelen (continurooster van 8:30 uur-14:15 uur) 

• ma 24 april t/m vr 5 mei: Meivakantie  

• zo 14 mei:   Moederdag 
• ma 15 mei:   Schoolreisje groepen 1-2 

• di 16 mei:   Culturele activiteiten gr 6, 7 en 8 
• ma 22 t/m wo 24 mei: Schoolkamp gr 8 
• do 25 en vr 26 mei:  Hemelvaart 

• di 30 mei:   Start Avond4Daagse  
• di 30 mei:   Meandernieuwtje 8  

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
De afsluiting van ons thema ‘Gezond en Fit’ wordt vanavond vast een groot 

succes! Fijn om alle belangstellenden straks op school te zien. De kinderen 
hebben erg hard gewerkt in dit thema en er is veel over geleerd. Vooral de 

activiteiten waren geslaagde onderdelen. De Daily Mile, de gezonde pauzehap en 
alle spelletjes tijdens de pauzes… iedereen deed er even enthousiast aan mee. 

Aan de Maalwaterrun deden ook veel kinderen van Meander mee en dat levert 
ons allerlei extra sportactiviteiten op: Top! 

Het schaakteam wist het te schoppen tot de Noordhollandse kampioenschappen 
en er is ook fanatiek meegedaan met de schoolvoetbalwedstrijden.  

Binnenkort hoop ik u de resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek te 
kunnen geven, nog even geduld. 

Inschrijven voor de Avond4Daagse is ook al mogelijk, de kinderen hebben 
hiervoor een brief gekregen. 

Verder is alles in de voorbereiding voor de Koningsspelen en daarna kunnen we 
genieten van 2 weken meivakantie! 
En na die vakantie? In de agenda kunt u al lezen dat het een periode wordt met 

een bomvol programma. Schoolreisjes en culturele excursies…. 
We zijn lekker bezig! 

Met vriendelijke groeten,  
Koen Elbers 
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Oproepjes 
Voor het schoolreisje van groep 1/2 zijn wij op zoek naar een bolderkar. Van wie 

zouden we deze op 15 mei mogen lenen? 
 

Groep 1/2a 
Haaatjsoe!!!! 
Wat was dat? Waar kwam dat vandaan? 

Alle dieren in het bos schrokken zich een hoedje! 
Draak Djordjo proest er maar op los!  

De dieren uit het bos gaan hem helpen. Ze brengen hem 
fruit en groente zodat hij zich weer helemaal gezond voelt. 
In onze klas hebben we een groentewinkel gemaakt.  

We zijn op excursie naar de AH geweest. Daar hebben we 
de groenteafdeling bekeken. De kinderen wisten al heel veel 

groenten en fruit te benoemen. Aan het einde kregen alle 
kinderen een banaan. 

We wegen, tellen en betalen in ons winkeltje. 
In de fruitweek hadden heel veel kinderen gezonde dingen mee als 

tussendoortje. Komkommer, druiven, rozijntje, stukjes appel met kaneel 
mmmm! 

 

Groep 1/2b 
Wat een ontzettend leuk project ‘Gezond en fit’ en wat hebben we veel geleerd 

en gedaan. In de klas hebben we veel gewerkt over gezond eten.  
Het prentenboek ‘Drakensnot’ paste heel goed bij het thema. Groep 1 heeft 

allemaal pannetjes groentesoep gemaakt voor draak Djordo, die in het boek heel 
erg verkouden was. De appels, peren en kersen die we gemaakt hebben zijn heel 

mooi geworden! En we hebben ook een leuk liedje geleerd over fruit. In ons 
groentewinkeltje ‘Het aardbeitje’ wordt druk gespeeld. We hebben hem samen 

ingericht en ook samen de prijzen bedacht voor 
al het groente en fruit. We hebben geleerd dat 
als er € staat je dan met euro’s moet betalen en 

natuurlijk niet met knikkers of met stokjes. De 
excursie naar Albert Heijn was super! We 

mochten zelfs in de koelcel kijken. Brrrr, daar 
was het echt koud. 

In de kring hebben we nieuwe spelletjes gedaan; 
cijfers meppen en letters meppen. Ra, ra, wat 

zou dat nou zijn?  
 

 

 

 

 



  

 

Groep 3 
We genieten erg van het project. De eerste week renden we elke week een 

rondje om het veld en sommige kinderen renden wel 2 of 3 rondjes. Die konden 
er geen genoeg van krijgen. De buitenspelletjes vorige week waren ook erg leuk. 

In de klas doen we ons best met het planten van plantjes, maar niet alles wil 
even goed groeien helaas. We hebben al wel wat tuinkers geproefd. Het bezoek 

aan de AH was ook zeker geslaagd. We zagen waar de flessen heengaan die we 
in de lege flessen machine stoppen en we hebben ook de groenteafdeling 
bekeken en we kregen ook nog een lekkere banaan en een doos vol moestuin 

plantjes mee voor in de klas. Zelf nemen veel kinderen ook best vaak gezonde 
dingen mee naar school zoals fruit en we mochten dan ook iets vertellen en 

schrijven over ons lievelingsfruit.  
Verder hebben we ook nog een te gekke kickboks-les gehad en een interactieve 

muziekvoorstelling in de muziekschool. We kennen ook een vrolijk lied: De 
fruitshake. We zijn dus heel 

gezond en fit bezig! Er wordt 
naast al dat bewegen en 

gezond eten ook ijverig getypt 
op de computer en met taal 

lezen we nu ook woorden met 
aai ooi en oei en 

samenstellingen. De 
rekensommen gaan nu over de 

helft en dubbel en sprongen en 
huppen op de getallenlijn. Op 
de ramen hebben we mooie 

bloemen geschilderd omdat 
het lente is.  

 

Groep 4 
Vorige week dinsdag zijn wij samen met groep 3 en 5 naar de muziekschool 

geweest. Daar hoorden wij verschillende muziekstukken van componisten. Ook 
wij hebben een muziekstuk in groepjes gemaakt. Al deze stukjes hebben we aan 

elkaar geplakt tot een geheel. Op het podium mochten een paar kinderen dit 
vasthouden terwijl de artiesten het speelden op de klarinet, de dwarsfluit en de 

piano. Het klonk best mooi. In de klas werken we aan het project die over 
gezond en fit gaat. We hebben een klein restaurantje gemaakt. Daar 

kunnen we echt kleine pannenkoekjes bakken. Terwijl Bente uit groep 5 
een PowerPoint voorstelling gaf, kwam de mama van Bente lekkere 

smoothies maken. Het was heel erg lekker. Super dat Bente en haar 
moeder dat voor ons wilden doen. We hebben vorige week met de hele 

school lootjes getrokken voor ons paasontbijt die we 14 april vieren. Als 
dat allemaal geweest is maken we ons op voor de Koningsspelen op 21 

april. Daarna gaan we allemaal heerlijk van de vakantie genieten.  

 



  

 

Groep 5 

Wat een leuke sportactiviteiten 
hebben we de afgelopen weken gehad. Extra kickboks-les, voetbaltraining, elke 

ochtend rondjes rennen buiten, woensdagmiddag 12 april voetbaltoernooi en 
volgende week vrijdag staan de Koningsspelen op het programma.  
Dinsdag 4 april hadden we een leuke en muzikale voorstelling 

in de muziekschool Heiloo. 
In de klas zijn we ook druk bezig geweest met het project ‘fit 

& gezond’. Vorige week hadden we een eigen testlab in de 
klas met verschillende proefjes. 

Ook zijn we begonnen met topo! We leren dat Nederland 
bestaat uit 12 provincies en dat alle provincies hoofdsteden 

hebben! Lorlor kent ze al allemaal uit zijn hoofd, knap hoor! 
Na de meivakantie doen we een topotoets!  

 

Groep 6 

 

En verder; 
Woensdag eindelijk dan het schoolvoetbal. We rekenen op een sportieve middag. 

Donderdag gaan we met de trein naar Hoorn. Alle info heeft u gekregen via 
Digiduif. Vrijdag gaan we gezellig samen ontbijten en volgende week vrijdag 

gaan we vanwege de Koningsspelen op de fiets naar het strand.  

 
Vanavond live in ons lokaal: Nederland in Beweging! 
 

Onder leiding van geoefende leerlingen kan iedereen werken aan een fit, 
soepel en getraind lijf. 
De leerlingen nemen jullie in korte sessies mee in laagdrempelige serie 

oefeningen. 
Dus vanavond van 18.30 tot 19.15; lekker bewegen in groep 6. 

Binnenkomen is meedoen, stilstaan is er niet bij. 

Kledingadvies; soepele kleding, geen hakken. 



  

 

Groep 6/7 
Tijdens de project weken rond “Gezond en Fit” hebben we in de eerste week 

iedere ochtend een rondje, en soms op een mooie dag wel meer rondjes, rond de 
school gelopen voordat we met de les begonnen. We zijn bezig geweest met ons 

lijf om te leren hoe die er van binnen uit ziet. Voor de gezonde trek hebben we 
popcorn met zout gemaakt, diverse smoothies, fruitspiesjes en hebben we échte 

pannenkoeken gebakken. In de pauze hebben we ieder met zijn eigen groep en 
leerkracht met elkaar buiten gespeeld. Tussendoor hebben we nog even 
geoefend voor het schoolvoetbal toernooi. En wat was het spannend bij de 

wedstrijden. De vader van Eline kwam een les geven over geld en hoe daar mee 
om te gaan. Erg interessant en spannend, want er zat nog een wedstrijd aan 

vast. We zijn begonnen met de schooltuintjes. Iedereen heeft zijn bordje met zijn 
naam in een tuintje gezet en de witte en rode kolen geplant. We zijn benieuwd 

hoe snel ze groeien. En er is weer een groepje kinderen van groep 7 gestart met 
Lego MindStorms. 

 

Groep 8 
Groep 8 heeft een periode met vele activiteiten 

achter de rug! We zijn flink aan het sporten 
geslagen met iedere dag een rondje rond het 

schoolgebouw, een voetbaltraining, een les 
kickboxen en natuurlijk het voetbaltoernooi. 

Daarnaast hebben we van alles geleerd over 
voeding. Ons AZ voetbaltoerprogramma gaat 

over de schijf van 5, we hebben fruitspiesjes en 
een heerlijke soep gemaakt en van de AH een 

lekker en gezonde lunch genuttigd We zijn op 
excursie geweest naar het gemeentehuis, waarna we meegedaan hebben met 
het project “klas in de raad”.  

Jullie begrijpen dat het gewone 
lesprogramma een beetje op de schop 

ligt deze weken. Toch moeten we echt 
nog wel hard werken hoor! We oefenen 

nu 2 weken voor de IEP eindtoets die we 
dinsdag en woensdag na het 

paasweekend gaan maken. We zijn 
gestart met de musical. Alle kinderen 

hebben een rol die ze leuk vinden! Een 
belangrijke, maar best ingewikkelde klus. 

Nu is het zaak om de teksten van voor 
naar achter en van achter naar voren uit ons hoofd te leren. Dat gaat met dit 

enthousiasme zeker lukken!  
 
 

* * * 
 



  

 

 

Overige bijdragen 

 

 


