
   

 

   

 Nieuwtje 

De laatste weken op Meander 

Indeling leerkrachten 
Op dit moment hebben we de 

indeling van de leerkrachten nog 

niet helemaal rond. We hopen dit 

zo snel mogelijk bekend te kunnen 

maken. 

 

Goed gedaan 
 De aankomende periode wordt het volgende thema besproken tijdens de sociaal-emotionele lessen van “goed gedaan!”  
“Ken jezelf” 
De kinderen staan stil bij emoties die zij in diverse situaties ervaren en hoe zij hier uiting aan geven. 
 

Slakken onderzoeken in 1/2b 

Welkom op OBS Meander! 

Lotte (6), Fleur (4), Jip (1/2a) 

 

Agenda mei-juni 

 

22-5 

Groepsoptreden groep 5 

23-5 

Schoolfotograaf 

24-5 

Sportdag groep 6 t/m 8 

29-5 

Groepsoptreden groep 7 

30-5 en 31-5 

Vrij i.v.m. Hemelvaartsdag 

4-6 

Schoolreisje groep 1/2 

10-6 

Pinkstermaandag, kinderen vrij 

11-6 t/m 14-6 

Avondvierdaagse 

17-6 

Schoolreisje groep 5/6 

19-6 

Schoolreisje groep 3/4 

20-6 

Schoolreisje groep 7 

25-6 

Meandernieuwtje 10 

26-6 

Wisseluurtje 

 

 

 

 
 

 

 

Werner neemt plaats in de 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Anoukh Stins heeft aangegeven de MR te 

verlaten. Na 4 jaar MR wil  de school haar 

bedanken voor al haar inzet. Tijdens de MR 

verkiezingen in november was het verschil 

tussen Amber Klaase en Werner Smakman 

slechts 1 stem. Vanuit dit oogpunt is 

besloten geen nieuwe verkiezingen te 

organiseren. Werner zal de ontstane plek 

in de MR opvullen. We wensen hem een 

goede tijd in de MR.  

 

Nr. 9 21-5-2019 

Voor deze kanjers van groep 8 zijn de 

laatste weken gestart op Meander. 

In deze laatste weken wordt er zeker 

ook nog veel geleerd. Iedere week 

krijgen de kinderen van groep 8 een 

weektaak. Naast de leerdoelen voor 

rekenen en taal krijgt ook het leren 

plannen veel aandacht. Zo leren de 

kinderen zelf de verantwoordelijk-

heid te nemen voor hun weektaak. 

Natuurlijk is er ook tijd voor extra 

dingen, zoals het oefenen voor de 

eindmusical. 

Schoolfotograaf 

Donderdag komt de 

schoolfotograaf op school. Op 

verzoek van een aantal ouders is 

er dit jaar gekozen voor een witte 

achtergrond. Vanaf 14.30 uur is 

er tijd om een foto te laten 

maken met broertjes en zusjes 

die (nog) niet op school zitten. 

Schoolconcert 

Juf Jessica gaat een nieuwe 

uitdaging aan 
Juf Jessica heeft aangegeven volgend jaar 

op een andere school te gaan werken. Ze 

heeft een ontzettend leuk jaar gehad op 

Meander, echter spreekt een school met 

een ander onderwijsconcept haar meer 

aan. De groep is vandaag ook op de hoogte 

gebracht van haar vertrek.  

 


