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Aanmelding broertjes en zusjes op de Meander 

Heeft uw kind een broertje of zusje dat  nog dit schooljaar of in de eerste helft van het volgende 

schooljaar 4 jaar wordt, wilt u hem of haar dan aanmelden? Een aanmeldformulier kunt u aan de 

leerkracht vragen. 

 
Gegevens up to date houden 

In het geval dat er iets gebeurt met uw kind willen we u graag snel kunnen bereiken. Hiervoor heeft u 

noodnummers opgegeven. Wij willen u vragen om, als er iets wijzigt in deze gegevens, maar ook bij 

verandering van mailadressen, dit door te geven aan gabybolsenbroek@demeander-delfgauw.nl. 

 

Welkom op de Meander! 

Deze kinderen verwelkomen we op de Meander: 

Groep 1/2b: Yihan 

Groep 7a: Maissa 

 

  

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

Afstand school-ouders 

Wat is het jammer dat we weinig contact hebben met u als ouder! Nu hebben we de 

voortgangsgesprekken en spreken we elkaar, maar wij voelen natuurlijk de afstand en missen de ouders 

in de school. We begrepen dat een aantal ouders hier opmerkingen over heeft gemaakt. Het is lastig in 

deze tijd. We proberen het onderwijs voor de kinderen zo goed en gezellig mogelijk vorm te geven 

binnen de beperkingen die er zijn en we houden u via verschillende kanalen op de hoogte. Het is in 

deze tijd niet anders. Hopelijk kunnen we elkaar weer snel “live” ontmoeten.  

 
Personeelsperikelen 
Helaas is juf Jet sinds de zomervakantie al ziek. Juf Joni en juf Bernadet vangen haar dagen al vanaf 

de zomervakantie op. Meester Ronald heeft vorige week een Corona test gedaan (was negatief) en juf 

Sanne heeft hem vervangen. Juf Antoinetta moest vanaf dinsdag in quarantaine, we hebben voor een 

dag inval kunnen regelen, maar groep 8b heeft twee dagen thuisgewerkt onder begeleiding van juf 

Antoinetta in MS Teams. Meester Ruud had een cursus en juf Wendy heeft hem vervangen. Juf Susanne 

heeft twee dagen andere taken moeten vervullen, waarbij juf Melody haar heeft vervangen. Het is fijn 

dat we het allemaal binnen het team nog steeds op kunnen lossen, maar het blijft een gepuzzel om 

alles iedere keer weer rond te krijgen.  

 

Onderwijsassistent  

De werkzaamheden als onderwijsassistent op de Meander waren niet wat Niels ervan verwacht had. Hij 

blijft dus niet op de Meander werken. We zijn aan het bekijken hoe we dit verder kunnen oplossen.  

 
Zwangerschapsverlof juf Floor groep 7a 

We hebben voor het zwangerschapsverlof van juf Floor een goede invaller gevonden. Meester Dave 

start na de kerstvakantie in groep 7a.  

 
Reminder van de Sinterklaascommissie 

Wij volgen nu dagelijks het Sinterklaasjournaal op school. 

Wij willen onderstaande punten nog even extra onder uw aandacht brengen. 

Nog heel even… en  

• Op dinsdag 1 december 2020 mogen alle surprises vanaf 8.00 uur door de kinderen op school 

gebracht worden. Ouders kunnen niet meehelpen met wegbrengen in de school. De surprises 

zullen 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 van groep 3 t/m 8 mogen zelf een schoen 

meenemen. 

• Op donderdag 3 december 2020 vieren wij het Sinterklaasfeest op school. 

o 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? 

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

o Alle kinderen nemen zelf een pauzehap/drankje mee. 

o De aankomst van de Sinterklaas op de Meander, op 3 december 2020, zal door alle 

regelgeving omtrent Corona binnen de school plaatsvinden. Helaas kunnen hier geen 

ouders bij aanwezig zijn. 

 

 

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

Uit de kerstwerkgroep 

Helaas gaat het kerstdiner dit jaar niet door, maar wordt vervangen door een supergezellig kerstontbijt. 

Dit start woensdag 16 december om 8:00 uur. 

Wij hebben gekozen voor een kerstontbijt, omdat de kinderen dan toch al op school zijn.  Daardoor zijn 

er minder bewegingen en contactmomenten nodig. Ouders hoeven dan niet op school te komen om de 

kinderen ‘s avonds te brengen en op te halen.  

De kinderen nemen hun eigen ontbijt mee en tevens bord, beker en bestek. Voor de gezelligheid mogen 

de kinderen een waxinelichtje op batterijen meenemen. Het bord, beker en bestek komt dezelfde dag 

nog mee naar huis.  

Ideeën voor het kerstontbijt zijn: een lekker belegd broodje, stukje kerststol, croissantje, eitje, stukje 

fruit, yoghurtje, beker jus d’orange/melk/thee. 

Vergeet u niet ook gewoon het tussendoortje van 10 uur mee te geven? 

Kerststukjes 

Dezelfde ochtend gaan de kinderen dan, samen met hun maatje, een kerststukje 

in elkaar zetten van zelf meegebrachte materialen. Wilt u het volgende aan de 

kinderen meegeven: kerstgroen, oase, potje en versieringen.  Dit kerststukje krijgt 

ieder kind dan ook zelf weer mee naar huis. De spullen voor het kerststukje kunt u 

vanaf maandag 14 december mee naar school geven. Wilt u ervoor zorgen dat de 

oase al nat is en in het bakje zit en dat het kerstgroen al op formaat op is? Het 

kerststukje wordt dan op donderdag 17 december mee naar huis genomen.  

Normaal gesproken brengen we ieder jaar kerststukjes rond bij de ouderen in onze wijk. Dit jaar hebben 

we ervoor gekozen om een door de kinderen zelfgemaakte kerstkaart bij de ouderen te bezorgen met 

daarin een leuke kerstgroet van de Meander. 

Groetjes van de kerstwerkgroep. 

 
Nieuws van de Medezeggenschapsraad  

In onze vergadering hebben we met elkaar een SWOT analyse gemaakt. Samen hebben we  besproken 

wat de sterke punten van de Meander zijn en waar wij nog verbeteringen zouden willen zien.   

 

Ook de ventilatie van het schoolgebouw kwam ter sprake. Er is een bedrijf geweest om alles te 

controleren en de resultaten daarvan zijn door de directie met ons gedeeld. Het rapport van deze 

controle is op te vragen bij de directie.   

 

Verder hebben we het MR Jaarverslag van 2019-2020 goedgekeurd.  

 

Communicatie is een onderdeel dat regelmatig terugkomt bij onze vergaderingen. Zeker in deze tijd, 

nu ouders niet de school in komen, vinden we het belangrijk dat er contact is. 

De voortgangsgesprekken zullen deze weken gaan plaatsvinden in MS Teams.  

 

Tot slot hebben we besloten dat we op maandag 14 december de volgende vergadering hebben. 

Daarmee komt de vergadering van 6 januari te vervallen.  

 

Heeft u vragen voor de MR, kunt u met ons in contact komen door een mail te sturen naar: 

medezeggenschapsraad@demeander-delfgauw.nl 

 
  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
mailto:medezeggenschapsraad@demeander-delfgauw.nl
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Nieuwsbrief 

Sintversiering in de school 

Wat ziet de school er gezellig uit! Bij binnenkomst ‘s ochtends draaien we gezellige sinterklaasliedjes 

in de hal om nu al goed in de stemming te komen.  

Wist u dat de Sint zelfs zijn eigen atelier in de Meander heeft? 

 

  
  

  
 

  

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

