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Ouders op het schoolplein 

In de vorige nieuwsbrief hadden we gecommuniceerd dat alleen de ouders van kleuters op het 
schoolplein hun kinderen mogen brengen. Er is hier een kleine aanvulling op gekomen. De ouders met 
kinderen in groep 3 mogen via de poort tussen het Spectrum en de Meander mee tot aan het hekje aan 
de rand van het schoolplein. Deze ouders lopen niet via het schoolplein om daar de drukte te 
voorkomen.  
 
Nieuwe beslisboom   

We hebben een nieuwe beslisboom gekregen van het RIVM voor kinderen t/m groep 8. Hiermee kunt u 

zien wanneer een kind thuis moet blijven volgens de richtlijnen. 

 

Welkom op de Meander! 

Deze kinderen verwelkomen we in november op de Meander:  

Groep1/2b: Chloé  

Groep1/2c: Noud 

 
Baby nieuws! 

Fabian 1/2a heeft een broertje gekregen op 29 september, hij heet Kasper. Mahdiar (4b) en Zeinab 

(1/2b) hebben een zusje gekregen. Ze heet Ayeh en ze is ook op 29 september geboren. 

 
  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://www.boink.info/cms/streambin.aspx?documentid=351
https://www.demeander-delfgauw.nl/school/schoolkalender
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Overblijf 
Indien u uw kind incidenteel een keertje extra over wilt laten blijven of als u uw kind een dag niet 

overblijft, terwijl er normaal wel overgebleven wordt, wilt u dit dan a.u.b. telefonisch doorgeven aan 

Iren, onze TSO-coördinator. Haar telefoonnummer is: 06-18479506.  

 

Dansworkshop kleuters 

Op dinsdag 6 oktober jl. hebben alle drie de kleutergroepen een dansworkshop gevolgd bij YDL Dance 

Studios op de Florijnstraat nr. 1. Voor een aantal kinderen bekend terrein, want zij zitten daar al op 

dansles. Na een korte uitleg hebben de kinderen wat rek- en strekoefeningen gedaan in de kring, 

waarna er door de zaal heen gedanst werd op muziek. Ook de dansrups werd tevoorschijn gehaald en 

daar mochten de kinderen één voor één met een grote sprong overheen springen. Wat hebben ze 

genoten! Bedankt YDL Dance Studios voor deze leuke workshop! Is uw kind enthousiast geworden en wil 

het vaker dansen? Hij of zij mag altijd een gratis proefles volgen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scholenmarkt 17 november gaat niet door  
Gezien de opmars van het Corona virus en de strengere regels die afgekondigd zijn in de laatste 

persconferentie, ziet de Tweemaster zich genoodzaakt de scholenmarkt op 17 a.s. november te 

annuleren. De groep aanwezigen gaat boven het maximale aantal en zij kunnen de 1,5 meter niet 

garanderen. 

 
Ouderraad 

Kinderboekenweek  

We zijn het schooljaar goed begonnen met de Kinderboekenweek. Ondanks dat dit jaar het 

kinderboekenbal niet door kon gaan, hebben de kinderen toch een aantal leuke activiteiten gehad, 

waaronder natuurlijk de schrijf- en illustratiewedstrijd in het thema EN TOEN. Wij hebben ontzettend 

veel inzendingen ontvangen (19 verhalen en 36 tekeningen!) en de jury heeft genoten van alle verhalen 

en illustraties. Vers van de pers: de winnaars zijn bekend! Het was ontzettend moeilijk, maar hierbij 

de uitslag: 
 

Illustratiewedstrijd 

1. Alisa 7a 

2. Pippa 7b 

3. Noor 4b 

Aanmoedigingsprijs: Benji 4b 
 

Schrijfwedstrijd 

1. Elin 6a 

2. Dounia 6b 

3. Boaz 4b 

Aanmoedigingsprijs: Mirthe 7b 
 

Klik op de links voor de winnende inzendingen van Alisa en Elin! 

 

Daarnaast is aan school een heel leuk lespakket ter beschikking gesteld (Schrijver in beeld), waarbij 

bekende schrijvers digitaal op bezoek zijn gekomen bij de Meander.  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
http://www.ydldancestudios.nl/
https://scholengroepholland.sharepoint.com/:b:/r/teams/meander/Administratie/nieuwsbrieven/Nieuwsbrieven%202020-2021/Gouden%20Griffel%20Alisa.pdf?csf=1&web=1&e=C7J7Tn
https://scholengroepholland.sharepoint.com/:b:/r/teams/meander/Administratie/nieuwsbrieven/Nieuwsbrieven%202020-2021/KBW2020%20Elin.pdf?csf=1&web=1&e=EgPMrW
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Jaarvergadering 5 oktober 

Op maandag 5 oktober was de jaarvergadering van de ouderraad, deze keer via Teams. 

Alle activiteiten van het afgelopen schooljaar zijn doorgenomen en de financiële administratie van het 

boekjaar 2019/2020 is goedgekeurd. Ook hebben wij 3 nieuwe leden geïnstalleerd, we zijn nu met 11 

leden, een mooie (en gezellige) groep om leuke activiteiten te organiseren. Hieronder stellen de 

nieuwe leden zich even voor (foto van de ouderraad vergadering).  

 

 
 

Voorstelrondje 

Sipkje (links, tweede rij van boven) 

Mijn naam is Sipkje Spijksma, getrouwd met Meindert en moeder van Binte (7a) en Sverre (3). Ik ben 

werkzaam als logopedist & linguïst op een Audiologisch Centrum in Rotterdam. Daar doe ik onderzoek 

bij kinderen met spraak- en taalproblemen. Mijn grootste hobby is hardlopen en daarnaast heb ik sinds 

kort het haken ontdekt. Ik vind het belangrijk dat kinderen naast alle leermomenten ook kunnen 

genieten van leuke activiteiten. Zelf heb ik ook goede herinneringen aan bijvoorbeeld de kerstviering, 

Sinterklaasfeest, Koninginnedag en de uitstapjes op mijn basisschool. Ik ben lid geworden van de 

ouderraad, zodat ik op die manier nog actiever kan helpen bij de organisatie van activiteiten. Een 

leuke bijkomstigheid is, dat de ouderraad ook nog erg gezellig is. 

 
Sara (midden, onderste rij) 

Hoi, ik ben Sara van Dalen en ben net gestart bij de Ouderraad. Mijn dochter Isidora zit in groep 6a en 

mijn zoon Saša zit in 4b. Een van mijn hobby’s is regelmatig ja zeggen en dat heeft mij een snelle 

carrière bij de Meander opgeleverd. Ooit ben ik begonnen met vilten tijdens een crea-ochtend en na 

een paar keer ja zeggen, was ik hulpouder op schoolkamp. Daar kwam Ouders voor Kinderen nog bij, 

wat zo goed beviel dat de volgende ja op de ouderraad makkelijk gezegd was. Wat mij steeds weer ja 

laat zeggen, is de ontzettende leuke groep ouders betrokken bij de ouderraad, die met veel humor, 

creativiteit en organisatietalent zoveel moois voor de kinderen van De Meander weet te organiseren. Ik 

kijk ernaar uit om hieraan mee te helpen. 

  

Diego (midden, tweede rij van boven) 

Hallo! Ik ben Diego. Met Carol samen zijn wij ouders van Frida (groep 5/6b) en Simon Mejia Velez 

(groep 3a). Na een paar jaar twijfelen, ben ik met plezier sinds kort lid van de ouderraad op de 

Meander, waar ik in de toekomst de rol van penningmeester op mij zal nemen. Terwijl ik dichter bij de 

activiteiten en organisatie sta, geniet ik van de samenwerking met het gezellige ouderraadteam. 

Buiten de ouderraad probeer ik ’s ochtends (niet altijd met succes) te fietsen, overdag werk ik in de 

maritieme branch, ‘s avonds spreek ik Spaans thuis met mijn vrouw en kinderen en daarna chill ik 

lekker met een boek of Netflix. Als je vragen/commentaren over/voor de ouderraad hebt, ben je bij 

mij welkom. 

 
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Annemarel. Annemarel heeft 14 jaar (!) in de ouderraad 

gezeten en wij bedanken haar nogmaals voor al haar creativiteit, inzet en bovenal gezelligheid!! 

  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
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Dag van de Leerkracht 5 oktober jl. 

Op maandag 5 oktober was ook de dag van de leerkracht. Naast alle 

mooie tekeningen en presentjes van de kinderen hebben wij een Heel 

de Meander Bakt wedstrijd onder de leerkrachten gehouden. In een 

mooie goodiebag zaten alle ingrediënten om een heerlijke appeltaart 

te bakken en wij hebben van alle taarten een mooie foto gekregen en 

gaan daar een winnaar uit kiezen. Wordt vervolgd.  

 
Avondwandeling 13 november a.s. gaat niet door 

Helaas hebben wij na de persconferentie van 13 oktober jl. moeten besluiten dat de avondwandeling 

niet door kan gaan. We waren al druk bezig met een coronaproof alternatief voor deze wandeling, 

maar gezien de laatste ontwikkelingen is dat voor nu ook geen geschikt alternatief. Helaas. 

 
Voorstellen nieuw MR lid 

Hallo ouders!  

Mijn naam is Sharona Korthout. Ik ben getrouwd en heb een dochtertje van 9 maanden. 

Ik werk ondertussen alweer 6 jaar op de Meander. Dit jaar ben ik de leerkracht van groep 

5/6. Ik kijk er naar uit om de MR vanaf dit jaar te gaan versterken en mee te denken over 

de toekomst van de Meander. Groetjes, Sharona  

 
Kernteam op school 

Even voorstellen 

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulp. Om de toegang tot 

deze hulp zo eenvoudig mogelijk te maken heeft de gemeente de kernteams gevormd. Voor de 

samenstelling van het kernteam zijn ervaren professionals bij elkaar gebracht met uiteenlopende 

ervaring en expertise. 

 
Wat doen wij? 

Vanuit de kernteams helpen wij om leerlingen zo gezond en veilig mogelijk op te laten groeien en hun 

ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Misschien maakt de leerkracht of u zich zorgen over 

uw kind. Bijvoorbeeld omdat hij of zij soms stil, druk, verdrietig of agressief gedrag vertoont. Wij 

proberen hier zo vroeg mogelijk op in te spelen, met u én met school. 

Hulp start altijd bij het helder krijgen van de vraag. Samen bekijken we wat er aan de hand is, wat u 

wilt veranderen of bereiken en wat daarvoor nodig is. Eigen kracht is steeds het uitgangspunt. Maar als 

meer ondersteuning nodig is, kunnen we dat inzetten: door zelf hulp te bieden of door te verwijzen 

naar andere vormen van (vrijwillige of professionele) hulp. 

 
Hoe komt u met ons in contact? 

U kunt op verschillende manieren met mij in contact komen. Als school zorgen heeft over uw kind, 

worden deze natuurlijk eerst met u besproken. Vervolgens kan de Intern Begeleider in overleg met u 

een aanmelding doen. Ik neem daarna contact met u op voor een kennismakingsgesprek. 

Als u als ouders zelf zorgen heeft, kunt u deze bespreken met de leerkracht of de Intern Begeleider. 

U kunt ook rechtstreeks contact met mij op nemen. Als we na een vrijblijvend gesprek besluiten aan 

uw hulpvraag te gaan werken, stellen we de school hiervan op de hoogte. 

Met vriendelijke groet, 

Brenda de Wit 

Kernteammedewerker Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

Telefoon 14 015 | 06 50075152 

Email: B.dewit@pijnacker-nootdorp.nl  

Werkdagen: even weken ma t/m do, oneven weken di t/m vr 

  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
mailto:B.dewit@pijnacker-nootdorp.nl
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Team4 talent  

Ook Team4Talent is na de zomervakantie weer van start gegaan. Voor de mensen die ons nog niet 

kennen: wij hebben als doel om de jeugd gezond te laten opgroeien en bieden hiervoor een mooi sport- 

en cultuuraanbod aan. We zijn hiervoor te vinden op de scholen en BSO’s, bij de verenigingen en 

organiseren zelf ook diverse activiteiten. Deelname is vrijwel altijd gratis en het is dus leuk om in de 

gaten te houden of er leuke activiteiten bij zitten voor uw kind. 

Meer informatie kunt u vinden op onze social media kanalen Facebook of Instagram of onze website. 

Ook is het mogelijk om aan te melden voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen, 

stuurt u dan een mail naar anouk@team4talent.org. Aanmelden voor activiteiten kan via onze website. 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
http://www.team4talent.org/
mailto:anouk@team4talent.org

