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BHV 

Wist u dat wij op de Meander 11 BHV’ers hebben die allemaal een actueel diploma hebben? BHV staat 

voor bedrijfshulpverlening. Mocht er een ongeluk(je) gebeuren, dan zijn de kinderen van de Meander 

altijd veilig. Wij kunnen brandjes blussen, verbanden aanleggen en ervoor zorgen dat een ontruiming 

spoedig verloopt.  

We hebben pas weer een herhalingscursus gedaan die we online hebben gevolgd. Alle BHV’ers kregen 

een pakket met een pop en verbandmiddelen vooraf aangeleverd, waarmee we het reanimeren en 

verbanden aanleggen voor de camera van ons device hebben geoefend. Natuurlijk hebben we ook weer 

de theorie opgefrist. Vreemde manier, maar wel effectief. We zijn weer allemaal geslaagd.  

 
Schoolplein 
Tot onze grote schrik werd er “ineens” een schuurtje gebouwd in de fietsenstalling op het schoolplein. 

Het blijkt dat dat stuk van het schoolplein toebehoort aan de horeca. Dit schuurtje hoort dus ook bij 

het restaurant. In een gesprek met de gebouwbeheerder van de gemeente hebben we gekeken waar de 

fietsen van onze kinderen dan kunnen staan. Er worden bij de ingang van het hek (aan de buitenkant 

van het plein) fietsenrekken geplaatst door de gemeente om meer plekken om de fietsen te kunnen 

stallen. Dit zal hopelijk snel gebeuren. Dan kijken we ook wie waar zijn fiets kan stallen.  

 

Het tegelwerk op het schoolplein is het laatste jaar snel achteruitgegaan. Vorig jaar is dit nog helemaal 

aangepakt, maar het blijkt dat de wortels van de boompjes de stoeptegels op het schoolplein helemaal 

omhoogduwen. Binnenkort worden de wortels van de boompjes professioneel ingekort door een 

hovenier. Het tegelwerk zal dan ook weer hersteld worden.  

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

Op de Meander vinden we het heel belangrijk dat we allemaal gezond zijn en blijven. Door gezond te 

eten en te leven, kunnen we tot de beste leerprestaties komen. Een van de pijlers van het 

breinvriendelijk leren is gezond eten. 

Omdat wij deze bewustwording bij de kinderen heel belangrijk vinden, willen meer aandacht besteden 

aan gezonde tussendoortjes. Er zijn namelijk toch helaas nog vaak “gezonde” tussendoortjes die 

minder gezond zijn. Denk voor gezonde tussendoortjes echt aan groenten, fruit of een rijstwafel.  

 

Personeelsperikelen  

Deze laatste week hebben we nog flink moeten puzzelen qua personeel. Juf Beppie was ziek en haar 

klas is op maandag opgevangen door juf Melody en op dinsdag door juf Joni. Juf Bernadet kwam 

daarom dinsdag een extra dag werken in haar eigen groep. De zoon van meester Ruud heeft corona, 

dus meester Ruud moest in quarantaine. Juf Wendy heeft voor hem ingevallen en de klas heeft een dag 

online les gehad. En....het zwangerschapsverlof van juf Floor is begonnen. Gelukkig kon meester Dave 

zich dinsdagmiddag op de valreep nog even in levende lijve voorstellen. We wensen juf Floor een fijn 

verlof en u hoort het als de kleine nieuwe wereldburger zich heeft aangediend.  

 
Vanuit de MR 
In de laatste week voor de kerstvakantie is de MR nog eenmaal bij elkaar gekomen in Teams. Een half 

uur voor de vergadering had premier Rutte vanuit het torentje gemeld dat de basisscholen werden 

gesloten. De schok was nog groot bij iedereen. De MR heeft daardoor met veel bewondering geluisterd 

naar de aanpak van Ivanka en haar collega's in de nieuwe situatie en gereflecteerd op zaken zoals 

bijvoorbeeld de informatievoorziening naar de ouders, de werkdruk en ervaringen uit het voorjaar. 

Op de agenda stonden ondertussen een aantal belangrijke zaken voor de langere termijn. Zo is de 

begroting van 2021 doorgenomen en goedgekeurd en is het schoolplan vastgesteld, waarin de ambities 

voor 2023 zijn vastgelegd. Dit document zal door de school beschikbaar worden gesteld op de website 

en is de moeite waard om door te nemen voor iedereen.  

Tenslotte is het MR werkplan vastgesteld. Naast onze vaste inspraak bij het beleid van de school 

hebben we een aantal aandachtspunten geformuleerd, zoals de reflectie op de uitvoering van het 

schoolplan, de uitzonderlijke situatie rondom de Coronacrisis en het lerarentekort, wat helaas nog 

altijd actueel is. 

 
Tenslotte 

Een bewogen jaar komt op een bewogen manier ten einde. Wat een vreemd en bijzonder jaar is 2020 

geworden! De laatste loodjes voor de kerstvakantie zijn weer anders dan we hoopten. De eerste 

stappen in het nieuwe jaar ook. Wij hebben de wens dat 2021 een jaar van hoop wordt en herstel en 

vooral zo 'gewoon' mogelijk verder te kunnen met de reguliere activiteiten. 

 

Misschien hebben we het in deze tijd nog meer nodig dan anders om elkaar vast te houden en steunen, 

maar dat moet dan maar op gepaste afstand. Ik wens u fijne dagen toe en mooi begin van het nieuwe 

jaar. Op welke manier dan ook. 

 

Het team van de Meander wenst iedereen hele fijne feestdagen.  

 

 

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

