
  

 

  Nieuwtje 

Voedsel voor de voedselbank 

 

 

 

 

3 vragen aan  

meester Rick (gr.3) 
Hoe waren de eerste dagen op de 
Meander? 

Op 1 februari 2020 ben ik begonnen als 
zij-instroom meester in groep 3, dat was 
in het begin best spannend. Gelukkig zijn 
de kinderen en juf Olga erg aardig voor 
me, iedereen helpt me een echte 
meester te worden! 
Wat moet iedereen van je weten? 

Ik vind het superleuk om muziek te 
maken, ik speel piano en gitaar. 
Daarnaast vind ik het gaaf om te klussen, 
voor mijn laatste project heb ik een 
egelhuis gebouwd voor onze tuinegel. 
Wat is het leukste dat een leerling tegen 
je heeft gezegd? 

Toen we naar de gym fietsten, met 
tegenwind, zei een jongetje hard 
trappend: ”de wind houdt me tegen!” 
Toen hebben we samen nog even hard 
getrapt en waren we zelfs een beetje 
moe toen we bij de gym aankwamen. 
 

 

 

Voor de vakantie hebben we in 

samenwerking met de ouderraad 

voedsel ingezameld voor de 

voedselbank. Vandaag heeft de 

voedselbank dit opgehaald. De 

kinderen van groep 7 hebben 

geholpen om alles in de auto te 

krijgen. Namens de voedselbank 

dank voor alle bijdragen.  

 

 

Nieuwe schoolapp 
Er is een nieuwe versie van onze 

schoolapp op de markt. Deze app 

heeft meer mogelijkheden dan de 

huidige app. Tot 1 mei zijn beide 

apps naast elkaar te gebruiken, 

daarna moeten alle ouders de 

nieuwste app hebben gedownload. 

Voordat alle ouders overstappen wil 

ik een aantal ouders vragen deze 

app te testen naast de huidige app. 

Ouders die dat zouden willen 

kunnen zich melden bij Marieke.  

 

Nieuw bij ons op school: Sakina (gr 6), Muheydin (gr 1/2a), Sem (1/2b) 

We wensen jullie een heel fijne tijd op obs Meander! 

 

Agenda feb-maart 
 

27-2 en 3-3  

Rapportgesprekken 

3-3 

Start project ‘onderwaterwereld’ 

11-3 

Studiemiddag groep 1/2, kinderen 

van groep 1/2 vrij vanaf 12.00 uur 

Volleybaltoernooi gr 5/6 

18-3 

Groepsoptreden 1/2a 

24-3 

Meandernieuwtje 6 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nr. 6 25-02-2020 

Zij-instroomtraject 
Meester Rick is in februari 

gestart bij ons op school als 

zij-instromer. Het zij-

instroomtraject houdt in dat 

je studeert en werkt tegelijk, 

om zo in twee jaar tijd je 

lerarendiploma te behalen.   

Om in aanmerking te komen 

voor het traject van zij-

instromers wordt een 

geschiktheidsonderzoek 

gedaan. De lerarenopleiding 

bekijkt of je voldoende 

bekwaam bent om direct 

voor de klas te staan én of je 

binnen twee jaar je 

lesbevoegdheid kunt halen. 

We wensen meester Rick een 

ontzettend leuke en leerzame 

tijd op Meander. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeerssituatie rondom de school 
Na een aantal gesprekken met de gemeente zullen de volgende maatregelen worden 

genomen om de oversteekplaatsen bij de school veiliger te maken. 

Het gedeelte tussen de twee oversteekplaatsen aan de Ypesteinerlaan wordt een 

Schoolzone. Met de tekst SCHOOL op het wegdek en enkele gekleurde palen wordt 

duidelijk gemaakt dat er een school is. Begin maart zal dit uitgevoerd worden.   

 

Naschoolse activiteiten 
U kunt uw kind weer 

inschrijven voor de volgende 

naschoolse activiteiten: 

Typecursus  (op de 

Paulusschool) start: 27-2 

De Kookschool start: 6-3 

Voor meer informatie verwijs 

ik u naar de bijlagen in de 

mail. 
 
 

 

 

Inschrijven PCC 

Maalwaterrun 19 april  
Deze week gaan de infobrieven 

mee naar huis, inleveren kan op 5-3 


