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Persoonlijke noot 

Voor mij als nieuwe directeur van de Meander is het een andere start dan normaal. Jammer dat 

ik niet persoonlijk kennis kan maken met de ouders. Ik heb overigens wel hele leuke reacties gekregen 

via de mail of van ouders op of naast het schoolplein.   

Ik heb mezelf op de eerste schooldag voorgesteld aan de kinderen d.m.v. een strandtas met attributen 

aan de hand waarvan ik wat meer over mezelf verteld heb.   

Ik moet zeggen dat de eerste weken me goed zijn bevallen. Ik voel me erg welkom, dat is fijn om te 

ervaren. Ik sta vaak op het schoolplein of in de hal om de kinderen ‘s ochtends welkom te heten, 

wellicht vangt u dan ook een glimp van mij op.  

 

Nieuwe meester 

Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al aangaf heeft onze onderwijsassistente, juf Annemieke, ons helaas 

verlaten. We zijn blij u te kunnen melden dat we een goede opvolger hebben gevonden. Onze nieuwe 

onderwijsassistent heet meester Niels. Hij komt op dinsdag en vrijdag en biedt ondersteuning in alle 

groepen. 

 

Luchtventilatie 

Zoals al vaker in het nieuws is geweest is de manier van luchtventilatie heel belangrijk. Bij ons is 

afgelopen week een inspectie geweest om te bekijken hoe het gesteld is met de luchtventilatie op de 

Meander. Zodra daar meer over bekend is deel ik dat met u. 

 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://www.demeander-delfgauw.nl/school/schoolkalender
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Personeel en vervangen 

Er waren al wat vervangingen te regelen. Er zijn twee juffen die extra dagen werken om dit op te 

vangen. Erg fijn dat we het nog zo op kunnen lossen.  

 
Verkeersouder 

We zijn op zoek naar een verkeersouder die voor onze school 

contact onderhoudt met de wijkagent en wijkmanager om 

zaken m.b.t. het verkeer rondom de scholen te bespreken. 

Tevens coördineert de verkeersouder het verkeersexamen en 

fietskeuringen. Heeft u hier interesse in, geef dit dan door via 

directie@demeander-delfgauw.nl. 

 
Fietsen stallen  

Zou u met uw kinderen nogmaals de plek om de fietsen op het plein te stallen willen bespreken? Er zijn 

speciale fietsnietjes waar de fietsen tussen mogen staan. De fietsen mogen gestald worden bij de 

nietjes naast onze schuur en bij de nietjes tussen de gebouwen van SkippyPePijN. Nu staan de 

fietsen vaak naast het stallingsgebied of voor de schuur en dat is vervelend voor de spelende kinderen, 

maar ook voor de fietsen als deze omvallen. 

 
Brandoefening 

We hebben deze week de ontruiming van de school geoefend. Het verliep super rustig en voorspoedig. 

Natuurlijk hopen we nooit echt een noodsituatie mee te maken, maar mocht het gebeuren dan is het 

een geruststellende gedachte dat we zo goed georganiseerd en snel buiten staan.   

 
Beslisboom  

We willen u vragen om uw kind (vanaf 6 jaar), indien het verkoudheidsklachten heeft die niet chronisch 

van aard zijn, echt thuis te houden. In de groepsapp van de klas is hier een handig hulpmiddel voor 

verstuurd: de beslisboom. Deze beslisboom kan gebruikt worden als u twijfels heeft.  

Er is een beslisboom 0 t/m 6 jaar en een beslisboom 7 t/m 12 jaar. 
 

Nieuws van de medezeggenschapsraad 

Op 10 september hebben wij onze eerste vergadering van dit schooljaar gehouden via Microsoft Teams. 

We zijn dit jaar gestart met drie nieuwe MR leden. In een volgende nieuwsbrief stellen zij zich aan u 

voor. Tijdens de vergadering hebben we verschillende onderwerpen besproken. Zo hebben we onder 

andere het jaarplan doorgenomen en goedgekeurd. 

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en u kunt zich per mail aanmelden, als u een keer 

toehoorder wilt zijn. Het mailadres is: medezeggenschapsraad@demeander-delfgauw.nl. Wij plaatsen 

onze notulen niet meer op de website, maar deze zijn ook op te vragen via ons mailadres.  

De data voor komend schooljaar zijn: maandag 2 november, woensdag 6 januari, dinsdag 2 maart, 

donderdag 22 april, maandag 7 juni (en woensdag 30 juni als reservedatum). 

 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
mailto:directie@demeander-delfgauw.nl
file:///C:/Users/JoniRensen/Downloads/Beslisboom%20neusverkouden%20kind%200%20t_m%206%20jaar%20toelaten%20op%20school%20-%20BOinK_AJN_030920.pdf.pdf
file:///C:/Users/JoniRensen/Downloads/Beslisboom%20neusverkouden%20kind%207%20t_m%2012%20jaar%20toelaten%20op%20school%20-%20BOinK_AJN_030920.pdf%20(1).pdf
mailto:medezeggenschapsraad@demeander-delfgauw.nl
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Nieuws van de ouderraad 

Ook de ouderraad is weer begonnen en bij elkaar gekomen om alle activiteiten voor 2020/2021 te 

bespreken en ook wij gaan met onze tijd mee en vergaderen via Teams! 

  

Ondanks dat misschien niet alle gebruikelijke activiteiten door kunnen gaan dit jaar, gaan wij proberen 

om het programma zodanig aan te passen dat we er toch een mooi jaar van kunnen maken. 

 

Nog even wat de ouderraad zo al in een normaal jaar organiseert; kinderboekenbal/activiteiten tijdens 

Kinderboekenweek, dag van de leerkracht, avondwandeling, december versieravonden, kerstborrel, 

pubquiz, DoeMeanderDag of Meanderpicknick, paasattentie, muziekavond, avondvierdaagse…  

Daarnaast is er altijd ruimte voor eigen inbreng, als je lid bent/wordt van de ouderraad tenminste! 

 

De eerste activiteit is de Kinderboekenweek. Zoals gecommuniceerd zal het boekenbal dit jaar helaas 

niet door kunnen gaan. Wel gaat de schrijf- en illustratiewedstrijd door! Tot 9 oktober kunnen de 

verhalen en-of illustraties worden ingeleverd (ouderraad@demeander-delfgauw.nl). Daarnaast wordt er 

aan school een heel leuk lespakket ter beschikking gesteld (schrijver in beeld) waarbij bekende 

schrijvers digitaal op bezoek komen bij de Meander.  

 

Op 5 oktober is de dag van de leerkracht én de jaarvergadering van de ouderraad. Tijdens de 

jaarvergadering zullen wij het afgelopen schooljaar evalueren en blikken wij vooruit naar het komende 

schooljaar. Aanmelden voor de jaarvergadering kan via ouderraad@demeander-delfgauw.nl, zodat wij 

het aantal mensen kunnen bijhouden. 

 

Daarna staat de avondwandeling op 13 november op de agenda. Houd deze datum zeker nog vrij want 

wij hebben een leuke alternatieve avondwandeling in gedachten, waarover wij via de whatsapp verder 

zullen communiceren. Aanmelden voor ouderraadberichten via de whatsappgroepen kan overigens via 

ouderraad@demeander-delfgauw.nl.  

 

Voor vragen en-of opmerkingen, spreek ons aan, of mail naar ouderraad@demeander-delfgauw.nl.  

 

Groetjes, 

Marilou, Willem, Floor, Johan, Nathasja, Jasmina, Anneke, Albertine, Sipkje, Dave, Kirsten en Sara 

(de ouderraad) 

 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
mailto:ouderraad@demeander-delfgauw.nl
mailto:ouderraad@demeander-delfgauw.nl
mailto:ouderraad@demeander-delfgauw.nl
mailto:ouderraad@demeander-delfgauw.nl
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