
   

 

   

 Nieuwtje 

Op expeditie in de jungle 

Groepsindeling 2019-2020 
Voor volgend schooljaar gaan wij in 

eerste instantie uit van de volgende 

groepsindeling. Groep 1/2a, 1/ 2b,  en 

een enkele groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. 

Mochten er nog wijzigingen 

plaatsvinden in de groepsgroottes, 

dan kan het zijn dat wij afwijken van 

deze indeling. De indeling van de 

leerkrachten volgt eind mei.  

 

Goed gedaan 
 De aankomende periode worden de volgende thema’s besproken tijdens de sociaal-emotionele lessen van “goed gedaan!”  
“Eerlijk waar” 
Er wordt stilgestaan bij alle nuances van (on) eerlijk zijn: opscheppen, jokken, overdrijven, smoesjes. De kinderen leren 
waarom anderen je niet meer geloven en vertrouwen als je vaak niet helemaal eerlijk bent.  
Ook wordt er aandacht besteed aan oneerlijkheid en onwaarheden op internet en in de reclame. 
 

Communicatiemiddelen 
E-mail via ouderportaal officiële 

berichten vanuit school 

Schoolapp Leuke, gezellige 

berichten uit de klas. Hierin is 

onder andere ook de agenda te 

vinden en het Meandernieuwtje 

Groeps what’s app Voor vragen 

voor hulp en last-minute 

berichten vanuit de 

groepsleerkracht 

Brief mee naar huis voor brieven 

die moeten worden ondertekend 

door ouders, of om je kind op te 

geven voor een activiteit 

 

Denktank oudercommunicatie 
In maart heeft de directie samen met 3 ouders 

een gesprek gehad over de communicatie 

tussen school en ouders. Hier kwamen de 

volgende punten uit: 

 Er is onduidelijkheid bij de ouders over 

welk communicatiemiddel waarvoor wordt 

gebruikt 

 De mogelijkheden van de schoolapp zijn 

nog niet optimaal. School gaat hierover in 

gesprek met de bouwers van de Schoolapp 

 Groot verschil tussen de frequentie van het 

aantal berichten in de schoolapp. Team 

gaat hierover in gesprek 

 De ‘Groeps what’s app’ met ouders bevalt 

goed. Hierover zijn door de klassenouders 

‘omgangsregels’  gemaakt 

 De frequentie Meandernieuwtje en de 

nieuwe opmaak bevallen goed 

 Mogelijkheid van een soort van 

tussenrapportage in november over 

voortgang van kind. Hierna wordt gekeken. 

 Graag op tijd op de hoogte van uitjes e.d. 

in verband met vrij regelen van werk. 

 

Welkom op OBS Meander! 

Isabella 1/2a, Olivier 1/2b 

Agenda april-mei 

16-4 en 17-4 

Iep- eindtoets groep 8 

19-4 

Paaslunch en Koningsspelen 

20-4 t/m 5-5 

Meivakantie 

6-5 

Luizencontrole 

7-5 

Red je vriendje groep 7/8 

21-5 

Meandernieuwtje 9 

 

 

 
 

 

 

Data schoolreisjes 
Na de meivakantie gaan de groepen 1 

t/m 7 allemaal op schoolreisje. Waar 

we naartoe gaan is nog geheim, maar 

de data zijn al wel bekend: 

 Dinsdag 4 juni groepen 1/2 

 Maandag 17 juni groepen 5 en 6 

 Woensdag 19 juni groepen 3 en 4 

 Donderdag 20 juni groep 7 

Meer informatie over het school-

reisje volgt via de groepsleerkrachten.  

 

 

Nr. 8 17-4-2019 

In de groepen 1/2 werken we met 

projecten van de Kleuteruniversiteit. 

Iedere drie weken staat er een nieuw 

thema centraal waaraan de leerdoelen 

worden gekoppeld. Deze periode was het 

thema jungle. Beide klassen waren 

helemaal omgetoverd in een jungle. 

Bewapend met verrekijkers gingen de 

kinderen op expeditie. Zo leerden ze over 

wilde dieren en hun schutkleuren. Wil je 

ook nog een kijkje komen nemen in de 

jungle, kom dan deze week nog langs. 

Schoolvoetbal 


