
  

  

Nieuwtje 

Een geslaagd sinterklaasfeest 

 

 

 

Start zomervakantie 
De Zomervakantie start op 

vrijdag 3 juli. Deze dag zijn alle 

kinderen al vrij!  

 

 

3 vragen aan  

juf Carla (gr.5) 
Na 12 jaar is op 19 december je laatste dag 
op obs Meander. Wat ga je nu doen? 

Ik kijk vooral terug op een hele mooie tijd op 
een goede school! Ik heb mijn eigen praktijk 
'Klim' opgezet. Vanuit mijn praktijk ga ik 
kinderen met leerproblemen individueel of in 
kleine groepjes begeleiden. Een hele mooie 
stap naar zelfstandig ondernemer! Ook ga ik 
meer thuis zijn. Een zeer belangrijke reden 
voor dit moeilijke besluit is dat het voor mij 
en mijn gezin nodig is om vaker thuis te zijn. 
 Wat is je mooiste herinnering op Meander? 

Dat zijn toch wel de eerste 6 jaar waarin ik 5 
dagen mijn eigen klas had op Meander. Ook 
heb ik genoten van het organiseren van 
sportdagen en toernooien en waren mijn 
jaren in groep 8 met schoolkamp en de 
musicals heel gaaf.  
 Wat ga je het meeste missen aan Meander? 

De kinderen van mijn huidige groepje 5 en de 
sfeer en openhartigheid van Meander! 
Collega's, ouders en kinderen voelen zich 
welkom op onze school. Er heerst een 
vanzelfsprekendheid om elkaar vriendelijk 
gedag te zeggen en voor elkaar zorg te 
dragen. Er wordt ook hard gewerkt aan goed 
onderwijs. Die succesvolle samenwerking en 
gezelligheid met collega's ga ik zeker missen.  
 

 

 

Op 3 december kwamen 

Sinterklaas en zijn pieten met de 

trein bij ons op school. In de 

speelzaal konden alle kinderen 

genieten van de optredens van 

de fantastische pieten. ZielePiet, 

met zijn enkel in het verband, 

rapte op zijn kop de hele zaal 

stil. De schatkamer was ook 

weer een groot succes. Kinderen 

t/m groep 5 konden hier hun 

eigen cadeautje uitzoeken. 

Ouders van Madhya en 

Olivier Smakman bakken 

oliebollen voor goede doel 
Op Oudejaarsdag bakt ‘Project XL 

op=op’ duizenden oliebollen voor 

het goede doel. De ouders van 

Madhya (groep 4) en Olivier (groep 

1/2) bakken erop los om geld op te 

halen voor Stichting Nikai 4 Life. 

Tegen een vrijwillige bijdrage die 

geheel ten goede komt aan de 

stichting kun je overheerlijke 

oliebollen meenemen. Waar je moet 

zijn op 31 december? Op De 

Krommert 42 in Heiloo! Echt 

iedereen is dan van harte welkom 

om oliebollen te halen tussen 9.00 

en 17.00 uur. Er is veel gezelligheid, 

een loterij met geweldige prijzen 

(voor slechts 1 euro per lot) en er is 

wat lekkers voor jong en oud. Kom 

ook en steun Stichting Nikai 4 Life! 

De stichting tegen Rhabdoïde 

kinderkanker. 

Nieuw bij ons op school: 

Mees (1/2a), Cees (1/2b), Lewis (1/2b), Femke (1/2b), Anne (1/2b), Jaylin (1/2a) 

We wensen iedereen een heel fijne tijd op obs Meander! 

 

Agenda nov-dec 
 

18-12 

Kerstviering + lichtjestocht 

Thema: GOUD 

20-12 

Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 

6-1 

Luizencontrole 

10-1 

ICE-games groep 4 t/m 7 

14-1 

Meandernieuwtje 5 

17-1 

ICE-games groep 8 

 

 

 

 
 

 

 

Nr. 4 10-12-2019 

Het team van obs Meander 

wenst iedereen een fijne 

kerst en een leerzaam 

2020! 

Knutselcircuit gr 6 en 7 

 
Mail 
Sinds kort krijgt een groot 

aantal ouders de schoolmail 

binnen tussen de ongewenste 

berichten. Alle scholen van 

ISOB lopen hiertegen aan en 

zijn hier bovenschools mee 

bezig. Het lijkt op een 

versterkte beveiliging i.v.m. 

blackfriday bij hotmail, outlook 

en live mailadressen. Zodra de 

oplossing bekend is wordt 

deze gecommuniceerd. 

 


