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Gedragsspecialiste o.b.s. de Meander 

Op onze school hebben we naast een Interne Begeleider ook een gedragsspecialiste. Juf Susanne van 

Buuren werkt 4,5 dag in groep 8a en doet daarnaast werkzaamheden als gedragsspecialiste op de 

donderdagmiddag. Naast de Gelukskoffercoaching die zij geeft in de school, verschillen haar 

werkzaamheden per casus. Zo ondersteunt zij o.a. leerkrachten, ouders en/of leerlingen in de school. 

U kunt haar dit schooljaar op de donderdagmiddag vinden in het IB-kamertje. Mocht u vragen hebben 

of wilt u graag een afspraak met haar maken dan kunt u haar mailen op onderstaand adres. 

E-mail: susannevanbuuren@demeander-delfgauw.nl. 

  

Rookvrije school en rookvrij schoolplein  

Wij als Meander vinden het belangrijk om een gezonde levensstijl te promoten. Vandaar ook dat wij 

bordjes hebben opgehangen van een rookvrije school en een rookvrij schoolplein.  

 

Geen ouders op het schoolplein 

We willen u er vriendelijk aan herinneren dat er geen ouders op het schoolplein mogen komen. Nu zien 
we dit toch steeds meer geburen. Alleen de ouders van de kleuters brengen de kinderen tot aan de 
deur. De rest van de kinderen kan zelf naar de klas. Voor het ophalen geldt hetzelfde. Alleen ouders 
van kleuters mogen op het schoolplein, geen andere ouders. 
 
 

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

Zes collega’s hebben al een corona test ondergaan omdat ze verkouden waren. Gelukkig waren ze 

allemaal negatief, maar dit legt wel druk op de andere leerkrachten voor de vervanging. Helaas lukt 

vervanging vinden in sommige gevallen niet en zullen we tot thuisonderwijs over moeten gaan.  

 

Verkeersouder gezocht 

We zijn nog steeds 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. 

Woensdag 7 oktober 08:30-12:00 vindt de fietscontrole plaats in groep 5 t/m 8. We hebben pas één 

ouder die ons hierbij kan helpen. Mochten er niet meer ouders komen dan kan deze controle helaas 

niet doorgaan. Het is de bedoeling dat de fiets vooraf thuis al gecheckt wordt. 

 
Welkom op de Meander! 

Deze kinderen verwelkomen we in oktober: 

Groep 1/2a: Janne en Justin 
Groep 1/2b: Aiden 
Groep 1/2c: Lux 
Groep 7b: Emilia 
 
MR – even voorstellen 

Ik ben Patricia Vermeulen. Ik ben 38 jaar en heb mij sinds dit schooljaar als nieuw lid aangesloten bij 

de MR. Mijn dochtertjes Fela (7 jaar) en Liv (5 jaar) zitten beiden op de Meander. Zij hebben het 

enorm naar hun zin op school. Het leren van en met elkaar en de brede en creatieve ontwikkeling die 

op de Meander centraal staat, maakt dat mijn vriend en ik erg tevreden zijn over het onderwijs wat op 

de Meander geboden wordt. Ik ben zelf in het basisonderwijs werkzaam als intern begeleider en heb 

jarenlang gewerkt als leerkracht. Het lijkt mij erg leuk om dit keer als ouder mee te mogen denken in 

de MR en op deze manier mijn steentje bij te dragen.  
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