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Nieuwe wereldburger 

Juf Floor is op 9 januari trotse moeder geworden van een prachtige zoon. Hij heet Fos Abe Speet en 

alles gaat goed met moeder en zoon. Wij wensen ze veel geluk toe met deze prachtige en lieve 

aanwinst.  

  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://www.demeander-delfgauw.nl/school/schoolkalender
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Welkom op de Meander! 

Deze kinderen verwelkomen we op de Meander: 

 
Groep 1/2b: Noa en Alptekin 

 
Thuisonderwijs 

Zoals in de eerder gestuurde mail al vermeld, hebben wij alle kinderen van de 

Meander goed in beeld. De kleuters zijn druk bezig met de pakketjes die zij 

wekelijks in de bus krijgen, groep 3 heeft groepsgesprekken en leesinstructie 

online en vanaf groep 4 hebben de kinderen online instructiemomenten. Verder 

gaan de kinderen thuis zelfstandig aan de slag, waarbij de leerkracht 

beschikbaar is voor vragen. Fijn om hier zowel van ouders als van de kinderen 

zelf positieve berichten over te ontvangen.  

 
Personeelsperikelen 

Helaas zijn juf Beppie en juf Jet nog steeds ziek. We wensen juf Beppie en juf Jet veel beterschap. 

We hebben nog steeds geen vervanging gevonden voor juf Jet. Mocht u nog iemand weten, wijs ze dan 

op de vacature op de website.  

Dan nog heel leuk nieuws: juf Sanne Koelemij is zwanger. Zij verwacht haar kleintje in juni.  

En juf Sanne Steentjes heeft haar diploma gehaald als leerkrachtondersteuner. Hiermee kan zij ons nog 

beter ondersteunen. Dat is weer extra fijn voor ons op de Meander! 

 

Kampen 

Helaas hebben we het besluit moeten nemen dat de kampen die dit jaar gepland stonden, niet 

doorgaan. We vinden de situatie rond Corona te onzeker om deze door te laten gaan. Omdat we 

normaal gesproken rond deze tijd al beginnen met de voorbereidingen voor de kampen, moesten we er 

nu al een beslissing over nemen. We begrijpen dat dit heel erg jammer is voor de kinderen, maar het is 

helaas niet anders in deze gekke tijd.  

We gaan wel een leuke alternatieve kampdag per groep voor de kinderen organiseren, maar ook hierin 

moet goed gekeken worden wat er tegen die tijd mogelijk is. Daar komen we nog op terug. 

 

Fietsplan gemeente 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt aan een nieuw 

fietsplan. Hiermee wil de gemeente het fietsen voor iedereen 

nog veiliger, makkelijker, comfortabeler en aantrekkelijker 

maken. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen veilig, 

makkelijk en waar mogelijk zelfstandig naar school kunnen 

gaan. Daarom is de gemeente benieuwd naar de inzichten en 

ervaringen van ouders. De gemeente vraagt of jullie via 

www.pijnacker-nootdorp.nl/fietsen fietservaringen en 

inzichten willen delen. Zo werken we samen aan het 

versterken van het fietsverkeer in Pijnacker-Nootdorp. 

 

Studiedag 

Zoals tegenwoordig al bijna het nieuwe normaal is geworden, hebben wij de studiedag afgelopen 

woensdag 13 januari online gehad. Het was een hele productieve ochtend.  

We hebben het gehad over wanneer de rapporten uitgegeven kunnen worden in verband met de 

uitgestelde geplande CITO toetsen, over een nieuw format van het groepsplan en over de inzet van ons 

verbeterplan rekenen. We hebben weer geleerd van en met elkaar en dat is belangrijk om de kwaliteit 

van de Meander hoog te houden. 

 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
http://www.pijnacker-nootdorp.nl/fietsen
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