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In het schooljaar 2019/2020 heeft de Ouderraad van de Meander, bestaande uit 10 ouderleden 

en 1 leerkracht, natuurlijk ook de gevolgen van Corona ondervonden. Een deel van de geplande 

activiteiten kon hierdoor helaas niet doorgaan. Gelukkig hebben we in het begin van het 

schooljaar wel van veel leuke activiteiten kunnen genieten zoals de kinderboekenweek, 

avondwandeling, dag van de leerkracht, Sinterklaas, Kerst en de pubquiz. Daarnaast stond 

januari in het teken van de stakingen door de leerkrachten,  een actie die door de ouders en 

leerlingen hartverwarmend is ondersteund.  

 

Met dit verslag nemen we u nog een keer mee langs alle activiteiten… 

Veel leesplezier en graag tot ziens op onze jaarvergadering! 

 

Vriendelijke groet, 

namens de gehele ouderraad, 

Floor van Daalen 

Secretaris 

 

 

 

 

De Jaarvergadering, maandag 7 oktober 2019 

Op maandag 7 oktober vond onze jaarvergadering plaats. In de jaarvergadering werd het financieel verslag 

en secretarieel verslag toegelicht en de nieuwe begroting vastgesteld. Daarmee werd het jaar 2018/2019 

(financieel) afgesloten en het nieuwe verenigingsjaar officieel gestart. Er waren twee geïnteresseerde 

ouders, waarvan één zodanig enthousiast dat we er actief ouderraad lid bij hebben gekregen.  

 

Kinderboekenweek, 2 tot en met 12 oktober 2019 

Op 1 oktober werd de tweede kinderboekenweek met het thema ‘voertuigen’ op de Meander geopend met 

een kinderboekenbal voor de bovenbouw. De rode loper lag weer uit, kinderen gluurden door de ramen tot 

de deuren open gingen en iedereen was feestelijk gekleed. Het was wederom een groot succes. 

 

Naast het dansen en de prijsuitreiking van de schrijf- en illustratiewedstrijd  voor de bovenbouw was 

tijdens het bal een echte quizmaster aanwezig die de algemene kennis van de kinderen op de proef stelde. 

Allerlei vragen in relatie tot het thema van de kinderboekenweek werden gesteld. Uiteindelijk gaf de 

quizmaster zich gewonnen en riep alle leerlingen tot winnaar uit. Om 20.00 gingen de lichten weer aan en 

werden de leerlingen met tegenzin opgehaald door de ouders. 

 

Daarnaast zijn gedurende de kinderboekenweek diverse leuke activiteiten georganiseerd voor alle 

kinderen. De bovenbouw is op stap geweest naar de TU Delft. In de Dreamhal konden zij allerlei voertuigen 

van de toekomst bewonderen. De onderbouw kreeg van een clown een workshop 'rijden op bijzondere 

voertuigen'. Ook in de onderbouw werden de Gouden Griffel en Gouden Penseel uitgereikt, De 

kinderboekenweek werd afgesloten met een boekenmarkt. 
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Dag van de Leerkracht, zaterdag 5 oktober 2019 

Op 8 oktober werden de leerkrachten in het welverdiende zonnetje gezet. Naast prachtige tekeningen, 

knutsels, brieven en attenties van de kinderen, werden de leerkrachten verrast met een echte goodiebag. 

De goodiebag was gevuld met een mok, chocoladekoekjes, zakje chocolademelk, thee, theelichtje en 

houder, potje met snoepjes, een rozet en een oorkonde. Ook zijn er door de ouderraad heerlijke taarten 

gebakken voor de leerkrachten, als dank voor hun inzet, elke dag weer! 

 

 
 

 

Avondwandeling, vrijdag 15 november 2019 

Zoals elk jaar een superleuke activiteit met veel enthousiaste Meander kinderen en ouders. Een vrolijke 

stoet van kinderen met lampionnetjes en zaklampen wandelde met ferme pas door het Bieslandse Bos. De 

breeklichtjes volgend in het donker en ondertussen een gezellig praatje makend met klasgenootjes. Na 

afloop werden de keeltjes gesmeerd met warme chocomel, limo en zelfgemaakte lekkernijen bij Du Midi.   
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Sint op de Meander, donderdag 5 december 2019 

Tijdens de versieravond werd met veel helpende handen van hulpouders de school omgetoverd in 

Sinterklaas sfeer. De kacheltjes brandden weer en in de hal werd een plek waar de paarden van de Sint 

konden wonen en slapen gecreëerd. Ook de stoomboot ontbrak niet.  

Op 5 december mochten we de Sint traditioneel welkom heten op zijn mooie schimmel, vergezeld door zijn 

trouwe pieten. Sint en zijn pieten brachten een bezoek aan alle klassen en Sint heeft zelfs meegedaan aan 

een heuse Kahoot quiz in groep 8.  

 

 

 

 

Kerstborrel, woensdag 18 december 2019 

Door een groep enthousiaste ouders is de school omgetoverd in 

de ultieme kerstsfeer. Tijdens het traditionele kerstdiner van de 

kinderen, konden de ouders onder het genot van een 

-zelfgemaakt- hapje en drankje elkaar, in informele sfeer, beter 

leren kennen. Ook dit jaar was het weer een gezellige drukte in 

de speelzaal, één van de mooie tradities van de Meander.  

 

 

 

 

Pubquiz, vrijdagavond 24 januari 2020 

Snel inschrijven want er waren maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor alweer de derde editie 

van de Meander pubquiz! Bij de ‘Buren van Delfgauw’ werd er wederom met twaalf serieuze teams 

gestreden. Wie wint de felbegeerde beker en mag zich uitroepen tot de slimste ouder van de triviale 

weetjes?  Dit alles natuurlijk wel onder genot van een hapje en drankje. De winnaar dit jaar bleef tot de 

laatste vraag onbeslist. Maar uiteindelijk gingen “de kleuterpappa’s” er toch met de eerste buit vandoor, 

gevolgd door “het ouderraadtrio+1”. “tafel 12” en “Club 5” behaalden de 3e plaats. 
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Stakingen, 30 en 31 januari 2020 

Het begin van 2020 stond in het teken van de lerarenstakingen.  Samen met de Medezeggenschapsraad 

heeft de Ouderraad een tweetal activiteiten op touw gezet om de leerkrachten een hart onder de riem te 

steken. Door middel van zelfgemaakte spandoeken, waar veel ouders een tekst of handtekening op hebben 

gezet, konden de leerkrachten op pad naar Rotterdam waar de onderwijsmanifestatie plaatsvond. 

Daarnaast werd de wand van de speelzaal versierd door een kleurrijk hart waar heel veel kinderen een 

lieve boodschap voor de leerkrachten op konden plakken en hebben geplakt. Een prachtig gezicht! 

 

Afscheid van Linda, 1 juli 2020 

Op woensdag 1 juli was helaas het afscheidsfeest van Linda van Reeven. Linda is sinds 2014 Directeur 

geweest van de Meander en wat zullen wij haar gaan missen. Ondanks de Corona maatregelen hebben wij 

gelukkig toch mooi afscheid kunnen nemen met mooie cadeaus als bedankje voor haar eindeloze inzet; een 

e-reader, een bon voor een tuincentrum en een fantastische bijdrage voor KIKA.  
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Tenslotte 

Door het plotseling sluiten van de basisscholen op 15 maart tot 8 juni konden dit jaar Ouders voor 

Kinderen, de Meander  Picknick, koningsspelen, Pasen en de avondvierdaagse niet door gaan. Wij hopen dat 

we volgend schooljaar wel weer veel activiteiten, misschien in aangepaste vorm, kunnen organiseren met 

en voor de kinderen en ouders! Mocht u zich willen inzetten (voor specifieke activiteiten of de ouderraad 

zelf) laat het weten. Op deze manier kunnen we met elkaar leuke activiteiten organiseren voor de school 

en bovenal voor onze kinderen. Want….de Meander zijn we samen!  

 

~~~ 
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