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Ouderbijdrage  

Op donderdag 29 oktober jl. is er een brief meegegaan met alle oudste kinderen over de 
ouderbijdrage. Graag ontvangt de ouderraad uw betaling nog voor alle leuke activiteiten die zij 
ondersteunen. De betreffende brief treft u ook aan als bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 
Vertrek juf Sanne Dekker 

Helaas heeft juf Sanne Dekker aangegeven dat ze de Meander per 1 december  a.s. gaat verlaten. 

Haar laatste werkdag in groep 8b is vrijdag 27 november a.s. Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden 

en gaat als RT leerkracht aan de slag. 

 
Zwangerschapsverlof Juf Floor 
Zoals u waarschijnlijk wel gehoord heeft, is juf Floor zwanger. Juf Floor werkt nog tot de kerstvakantie 

en als de kleine er is, komt juf Floor in mei weer terug.  

 
Welkom op de Meander! 

Deze kinderen verwelkomen we op de Meander:  

Groep 1/2a: Esmee 
Groep 1/2b: Eddie  

 
  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://www.demeander-delfgauw.nl/school/schoolkalender
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Nieuwsbrief 

Voorstellen nieuw MR lid 

Ik wil deze kans graag gebruiken om mij als nieuw ouderlid in de MR voor 

te stellen. Ik heet Eric Zegwaard, mijn zoon Thijs zit in groep 4a en mijn 

dochter Floortje in groep 1/2a. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als docent en schoolcoördinator in 

het mbo op het ROC Mondriaan, School voor Bouw en Infra. 

Vanuit mijn didactische expertise en ervaring in het onderwijs, denk ik 

graag mee over de leermethoden en arbeidsomstandigheden. Tijdens de 

coronamaatregelen zijn er zaken naar voren gekomen waar wij lering uit 

kunnen trekken voor de toekomst van het onderwijs en die wil ik graag 

delen in de MR. 

 
Voorleeswedstrijd in de groepen 7 en 8 

Tijdens de Kinderboekenweek is er in de groepen 7 en 8 een voorleeswedstrijd gehouden. 

Daar is in elke groep 1 winnaar gekozen. Dit zijn Derin uit 7a, Pippa uit 7b, Luca uit 8a en Joris uit 8b. 

Deze 4 kanjers hebben voor de Leerlingenraad nogmaals een stukje uit hun boek voorgelezen. 

Dit deden ze allemaal super goed, maar uiteindelijk is er één winnaar gekozen en dat is Pippa uit 

groep7b! We zijn super trots op zoveel voorleestalent hier op de Meander! 

 

 
 

 
 
 
  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
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Nieuws van de Sinterklaascommissie 2020 

Nog heel even… en op zaterdag 14 november 2020 zal Sinterklaas weer in Nederland aankomen. 

Vanaf maandag 9 november 2020 start het Sinterklaasjournaal op tv bij Z@ppelin en Z@pp. 

Dit jaar zullen wij in alle groepen wederom het Sinterklaasjournaal volgen. 

Door Covid-19 zal dit jaar het Sinterklaasfeest op de Meander dit jaar in een andere vorm plaatsvinden.  

 

Wij hebben verschillende activiteiten moeten schrappen of aanpassen: 

· De jaarlijkse Sint inpak- en versieravond van dinsdag 17 november 2020 gaat niet door. 

· De jaarlijkse Sintzangkringen gaan niet door. 

· De jaarlijkse Sintcrea met hulpouders kan dit jaar niet plaatsvinden. 

 
Gelukkig kunnen veel activiteiten binnen de school nog wel plaatsvinden: 

· Maandag 16 november 2020 trekken de kinderen van groep 5 t/m 8 lootjes voor de surprise. 

· Op dinsdag 1 december 2020 mogen alle surprises vanaf 8.00 uur door de kinderen zelf de school in 

gebracht worden. De surprises zullen net als andere jaren tentoongesteld worden. Van de 

tentoongestelde surprises zullen foto’s worden gemaakt, die kunt u terugvinden in de klassenapp of 

de website. 

· Op donderdag 26 november 2020 mogen de kinderen hun schoen zetten in de klas; de kleuters 

zetten hun gymschoen en de kinderen uit groep 3 t/m 8 mogen zelf een schoen meenemen. 

 

Wij vieren het Sinterklaasfeest op school op donderdag 3 december 2020: 

· De groepen 5 t/m 8 hebben die dag een continurooster tot 14.00 uur.  

Vergeet u niet om hen ook een lunchpakketje mee te geven? 

· De groepen 1 t/m 4 gaan gewoon om 12.00 uur naar huis. 

· Alle kinderen nemen zelf een pauzehap en drankje mee. 

· De aankomst van de Sinterklaas zal op 3 december binnen de school plaatsvinden. Door alle 

regelgeving omtrent Corona kunnen hier helaas geen ouders bij aanwezig zijn. 

 

 
 

http://www.demeander-delfgauw.nl/

