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Verkeersveiligheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een nieuw fietsplan voor de gemeente aan het opstellen. Het fietsen 

moet gemakkelijker, comfortabeler en aantrekkelijker worden. Via het digitale fietsplatform kan iedereen 

zijn mening geven over fietsen in Pijnacker-Nootdorp. Dat kan gaan over kruispunten die veiliger kunnen, 

plekken, waar extra fietsenstallingen nodig zijn, schoolomgevingen die beter kunnen, slecht onderhouden 

fietspaden of gewenste doorsteekjes. Ook hoort de gemeente graag welke plekken mensen prettig 

vinden.  

 

Digitaal Fietsplatform gemeente Pijnacker-Nootdorp  

Het digitale fietsplatform is via https://www.pijnacker-nootdorp.nl/fietsen te bereiken. Hier kunt u tot en 

met 31 januari 2021 berichten, foto’s en video’s achterlaten. Ook ontvangt u dan een persoonlijke 

uitnodiging voor deelname aan de fietsenquête begin februari. 

  

We hopen op veel reacties, want uiteraard gaan we voor een verkeersveilige schoolomgeving. 

 
  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://www.demeander-delfgauw.nl/school/schoolkalender
https://www.pijnacker-nootdorp.nl/fietsen
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Hoe ziet een gemiddelde dag van een leerkracht eruit tijdens de lockdown? 

’s Morgens om 8.30 uur wordt eerst gekeken naar de vragen die open staan van kinderen of ouders. 

Deze komen via de chat van TEAMS en de mail binnen. Sommige vragen worden specifiek beantwoord. 

Andere vragen worden beantwoord op het moment dat de kinderen online zijn. Daarna geven alle 

leerkrachten vanaf groep 3 een live instructie. Deze instructiemomenten zijn met groep 3 t/m 8 op 

elkaar afgestemd, zodat ook in gezinnen met meerdere kinderen, iedereen gebruik kan maken van een 

laptop. Daarna gaan de leerkrachten verder met groepjes kinderen. Zo willen we ervoor zorgen dat alle 

kinderen met de juf of meester in gesprek blijven. Ook tijdens de dag zoeken veel kinderen en ouders 

contact met de leerkracht. Zo willen we er samen voor zorgen dat de kinderen thuis zo goed als 

mogelijk aan het werk kunnen blijven.  

Voor groep 1/2 worden er op maandag pakketjes rondgebracht die de leerkrachten gedurende de week 

samenstellen. In de pakketjes zitten knutselmaterialen, werkbladen en andere taken en ideetjes voor 

thuis. Sommige leerkrachten zien de kinderen dan even, anders plannen ze een ander momentje in, 

zodat ook de kleuters een contactmomentje met de leerkracht hebben (via TEAMS of telefoon). Ook dit 

moet worden afgestemd worden met de andere instructiemomenten in de groepen. 

Ondertussen zijn op school juf Sanne S., juf Tessa en de leerkrachten van groep 1/2 druk met het 

verzorgen van de noodopvang.  

Kortom: ook voor de leerkrachten is het iedere dag weer een uitdaging om iedereen zo goed mogelijk 

te zien en te helpen in deze gekke tijden. Maar daar blijven we natuurlijk zo goed mogelijk ons best 

voor doen! 

 
Maandag 8 februari 

We weten nu in ieder geval dat we nog tot 8 februari te maken hebben met de lockdown op school. De 

minister-president geeft steeds aan dat er alles aan gelegen is om op 8 februari de scholen weer te 

openen. U kunt zich voorstellen dat wij dat heel erg fijn vinden. En daar kijken we zeker naar uit, 

omdat we zien welke gigantische klus u als ouder elke dag weer levert. Het combineren van het 

werken en thuisonderwijs levert soms lastige situaties op en dat begrijpen we allemaal. En soms 

worden we, door berichten in de media, ongerust gemaakt door berichten “dat kinderen enorme 

achterstanden oplopen”. Zonder de huidige situatie te bagatelliseren, wil ik vooral ook benadrukken 

dat we het ook niet groter moeten maken. Allemaal hebben we te maken met een bijzondere situatie 

en met elkaar gaan we straks weer hard aan het werk op school. En elk kind krijgt dan weer de kans 

om zichzelf te laten zien en krijgt dan de hulp die nodig is om zich zo goed als mogelijk te 

ontwikkelen. Zo willen we elk kind de eerlijke kans geven op een goede toekomst. Daar geloven we in! 

 
Schoolplein 

Het tegelwerk is weer mooi hersteld en er zijn fietsenrekken buiten het plein voor het hek geplaatst 

waar de leerlingen van de Meander, als we straks weer naar school mogen, netjes hun fietsen in 

kunnen zetten.  

 

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

Helaas is juf Beppie nog steeds niet de oude. Ze knapt wel langzaam op, maar het heeft nog tijd nodig. 

Juf Jet is ook nog niet terug, dus we hebben nog steeds een vacature voor groep 1/2. Mocht u nog 

iemand weten voor deze vacature, dan horen we dat natuurlijk graag. We zijn nog steeds op zoek!  

Het pensioen van juf Albertine zou eigenlijk officieel op 8 februari starten. Maar juf Albertine heeft 

aangegeven dat zij nog graag verder wil werken op de Meander na haar pensioen. Wij zijn daar op de 

Meander natuurlijk super blij mee! We hopen nog lang van juf Albertine te mogen genieten.  

 
Fotobingo Delfgauw 

Juf Antoinetta heeft een ontzettende leuke fotobingo voor groep 8 gemaakt. Het zou natuurlijk zonde 

zijn als alleen groep 8 hiervan kan genieten, dus vandaar dat we deze met u delen als bijlage bij deze 

nieuwsbrief. 

 
Tenslotte 

 

 

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

