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Veiligheid: a.u.b. niet op het fietspad wachten 

Er staan regelmatig ouders (soms met kinderen) op het fietspad op de kinderen te wachten. Vorig jaar 

zijn hier tijdelijk hekken voor geplaatst door de gemeente. Dit bleek veel onduidelijkheid te geven 

voor fietsers en brommers, waardoor ze over de stoep gingen fietsen en het nog chaotischer werd. 

Onze school had de taak deze hekken steeds te verzetten. Omdat dit niet altijd goed werkte zijn wij 

hiermee gestopt. We willen u verzoeken om niet op het fietspad te staan om te wachten. Dit kan 

gevaarlijke situaties opleveren. Wilt u hier als ouder alstublieft rekening mee houden?  

 

Surprisemuseum en Pieten in de school 

Sinterklaas is in het land en om hem een beetje te helpen 

hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 surprises voor 

elkaar gemaakt. Net als elk jaar zijn deze een aantal dagen 

tentoongesteld in ons surprisemuseum. Foto’s hiervan kunt u 

vinden op de website. 

En misschien heeft u het al van uw kind gehoord, maar wist u 

dat er afgelopen weekend Pieten in de school zijn geweest? Hier 

is een leuk Pieten bezoeken de Meander filmpje van gemaakt. 

 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://www.demeander-delfgauw.nl/School/Actueel/Article/35088/Activiteiten-Surprisemuseum-en-Pieten-in-de-school
https://www.youtube.com/watch?v=Rop9cUhPKMw&feature=youtu.be
https://www.demeander-delfgauw.nl/school/schoolkalender
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E-mailgebruik  

In deze coronatijd is het niet zo dat u de leerkracht van uw kind veel ziet en dus even iets kunt 

zeggen. U heeft de mogelijkheid om rechtstreeks te e-mailen met de leerkracht van uw kind(eren).  

 

Hierbij een aantal afspraken: 

· Op de Meander is e-mail een zakelijk middel voor zowel het team als de ouders. Wij bespreken 

eventuele klachten en zorgen “persoonlijk” met elkaar. Dat kan in deze periode met een afspraak 

via de telefoon of via Teams.  

· Belangrijk is dat een e-mail zorgvuldig wordt opgesteld, zodat de boodschap zo overkomt als deze 

is bedoeld. 

· Geef de leerkracht tijd om te reageren op uw e-mail. 

· Wilt u de e-mail alleen gebruiken voor: 

- Het maken van een afspraak. 

- Het toesturen van gevraagde documenten. 

- Het inschrijven voor activiteiten. 

- Het melden van een tandarts- of doktersbezoek (minimaal 1 dag van tevoren). 

· De leerkrachten stellen het zeer op prijs als u de e-mail niet gebruikt voor: 

- Emotionele uitingen. 

- “Hoe zat het ook alweer, ik heb wel een brief gezien maar die ben ik kwijt.” 

- Humor, zoals filmpjes, plaatjes, etc. 

 

Let op: 

· Bij vragen is de leerkracht van uw kind altijd het eerste aanspreekpunt. Komt u er samen niet uit, 

dan kunt u contact opnemen met de bouwcoördinator. Heeft u daarna nog steeds vragen, dan kunt 

u contact opnemen met de directie. 

· U kunt uw kinderen alleen telefonisch ziekmelden tussen acht en half negen. Dus niet per mail. 

· Verlofaanvragen kunnen alleen met het verlofformulier ingediend worden, te vinden op de 

website. 

 
Belangrijke data kerst 

Nog even een reminder vanuit de kerstwerkgroep: 

· Woensdag 9 december: kerstkaarten maken met de maatjesgroep 

Tip: geef uw kind een paar oude kerstkaarten mee, zodat uw kind deze kan gebruiken om er nieuwe 

kerstkaarten mee te maken! 

· Maandag 14 december: spullen voor het kerststukje maken mee naar school 

(kerstgroen, potje met natte oase en versieringen) 

· Woensdag 16 december om 8.00 uur: Kerstontbijt in de klas 

(de kinderen nemen hun eigen ontbijt, bord, beker en bestek mee)  

· Woensdag 16 december: kerststukjes maken met de maatjesgroep 

· Woensdag 16 of donderdag 17 december: kerststukje mee naar huis  

· Vrijdag 18 december: om 12.00 uur start de kerstvakantie. 

 
  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://www.demeander-delfgauw.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?PortalId=81&TabId=5189&EntryId=42850
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Onderwijsinspectie themaonderzoek 

Op 8 oktober jl. hebben wij als school deelgenomen aan een landelijk themaonderzoek welke uitgezet 

is door de onderwijsinspectie. Het onderwerp hiervan was de kwaliteitsverbetering en de relatie 

daarvan tot de leerlingpopulatie.  

Het onderzoek bestond uit het aanleveren van verschillende documenten ter onderbouwing en een 

digitaal gesprek met onderwijsinspecteur mevrouw Alloul. De inspecteur heeft vier scholen van de 

Scholengroep Holland geïnterviewd. 

Met dit onderzoek wil de onderwijsinspectie meer zicht krijgen op de keuze en uitwerking van 

belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering op basisscholen. 

 

Om de vier jaar schrijft elke school een schoolplan met daarin o.a. een aantal thema's waar de school 

in een schoolplanperiode mee aan de slag gaat. Deze thema's worden vervolgens vertaald richting een 

jaarplan waarin de thema's concreet zijn gemaakt middels een aantal doelstellingen waar de school in 

dat schooljaar aan gaat werken. Het schoolplan, evenals het jaarplan, kunt u vinden op onze website. 

De thema's uit ons jaarplan waarover wij in gesprek zijn gegaan met de onderwijsinspecteur waren: 

Verbeteren van de didactische vaardigheden van de leerkrachten in het rekenonderwijs, 

breinvriendelijk leren inzetten om het leerrendement van de kinderen te verhogen en een structureel 

programma opzetten op het gebied van ICT en programmeren. 

Hieronder een kleine uitleg van deze onderwerpen: 

Uit onderzoek is gebleken dat gebruik maken van het directe instructie model de prestaties ten goede 

komt. Hier werkten de leerkrachten al mee, maar het is belangrijk deze kennis af en toe weer op te 

frissen en actueel te houden. Ook nemen we voorafgaand aan een blok schaduwtoetsen af. Door deze 

te analyseren kunnen we een beredeneerd aanbod aanbieden. Op deze manier kunnen we meer 

differentiëren en kunnen de kinderen meer werken op hun eigen niveau. Met het breinvriendelijk leren 

wordt al een poos gewerkt. Dit schooljaar is het speerpunt voeding. Om goed te kunnen presteren is 

gezonde voeding heel belangrijk.  

De ICT groep is bezig met het uitzoeken van een programma voor programmeren. In deze tijd, waarin 

de digitalisering een vlucht heeft genomen, is het belangrijk dat kinderen ook een goed aanbod aan ICT 

vaardigheden aangeboden krijgen. 

Bij elke teamstudiedag komen deze onderwerpen terug.  

De doelstellingen spraken de onderwijsinspecteur aan en ze vond dat er een goede samenhang was in 

de verbeterthema's onderling en ook ten opzichte van de leerlingenpopulatie. Ze gaf een compliment 

dat we goed zicht hadden op wat onze leerlingen nodig hebben. 

Kortom: wij zijn weer goedgekeurd voor 4 jaar! 

 

Beslisboom 

Er veranderen steeds zaken omtrent thuishouden van kinderen. 

Deze nieuwe beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 kan daar duidelijkheid in geven. 

 
 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://www.boink.info/beslisboom

