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Weer in het ritme 

Wat heerlijk dat we weer op school zijn met elkaar. Wel met de nodige maatregelen, maar we zien dat 

de kinderen zich daar keurig aan houden.  

We willen wel aan de ouders nogmaals vragen bij het brengen van de kinderen echt een mondkapje te 

dragen. Op het schoolplein en ook bij de deuren van de lokalen. De meeste ouders doen dit al perfect, 

maar sommige ouders vergeten het nog.  

Voor de kinderen, andere ouders en leerkrachten vinden we het namelijk belangrijk dat iedereen zich 

beschermd kan voelen.  

 
Welkom op de Meander! 

Deze kinderen verwelkomen we op de Meander: 

Groep 1c: Annelore en Priscilla 
Groep 1a: Mariano 
 
 
 
 
  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://demeander-delfgauw.nl/kalender/
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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 Joni werkt tot een week na de voorjaarsvakantie vier dagen per week in groep 1/2c en juf Sanne 

Steentjes komt op de woensdag in deze groep. 

Juf Jet heeft aangegeven uit het onderwijs te gaan. Ze komt helaas niet meer terug bij ons op de 

Meander. Juf Bernadet heeft aangegeven tot een week na de voorjaarsvakantie op maandag extra te 

komen. Op dinsdag geeft juf Sanne Steentjes les. Erg fijn dat juf Bernadet, juf Joni en juf Sanne S. het 

met elkaar kunnen en willen oplossen. Daar mogen we trots op zijn.  

We zijn blij te kunnen melden dat we een nieuwe juf hebben gevonden voor groep 1/2b. Juf Lisanne 

Eisvogel start op 8 maart bij ons op school. Zij komt op maandag en dinsdag in groep 1/2b en op de 

donderdagen is ze ook aanwezig in school. Vanaf die week  zal juf Joni enkel de maandag nog extra werken 

en staat juf Sanne S. op dinsdag en woensdag voor groep 1/2c. 

Juf Sanne Koelemij is zwanger, dat had ik u al laten weten, maar we zijn verheugd u te kunnen melden 

dat Juf Melody het zwangerschapsverlof van juf Sanne, dat op 30 mei start, vervangt.  

 
Vanuit IB 
Wat is er veel van ons allen gevraagd de afgelopen periode. De leerkrachten die enorm hard gewerkt 

hebben om het onderwijs goed in te richten, de kinderen in zicht te hebben en het contact met u als 

ouders te onderhouden. U die een balans moest vinden tussen uw eigen werk en het ondersteunen van 

uw kind. En de kinderen, die alleen les konden krijgen van hun juf of meester door naar een 

beeldscherm te kijken, zelfstandig moesten zijn in het verwerken en werkjes konden maken in de 

pakketten die werden gebracht door de kleuterleerkrachten. Wat ben ik trots op ieder van jullie! 

In de media wordt veel gesproken over de achterstand die kinderen op hebben gelopen door het 

thuisonderwijs. Ik kan mij voorstellen dat dit vragen oproept bij u als ouder. Ik neem u graag even mee 

hoe wij als Meander het onderwijs inrichten tijdens het thuisonderwijs en nu we de kinderen weer op 

school hebben mogen verwelkomen. 

Om het thuisonderwijs zo goed mogelijk in te richten hebben wij goede keuzes gemaakt in de vakken die 

aangeboden werden. Zo stond de basis als een huis en kregen de kinderen zoveel mogelijk lesstof 

aangeboden. Voor vragen stonden de leerkrachten van groep 3 t/m 8 de hele dag tot de beschikking van 

de kinderen, waardoor ook de kinderen die het lastig vonden genoeg ondersteuning kregen. Bij de 

kleuters hebben de leerkrachten goed ingespeeld op de thema’s die aan bod zouden komen in de klas, 

en hebben hier pakketten voor ontworpen die de kinderen met wat hulp van u konden maken. 

Toen de kinderen vorige week maandag 8 februari weer naar school mochten zijn we rustig maar 

kordaat opgestart. De leerkrachten hebben ingezet op het sociaal-emotionele aspect door gesprekken 

te voeren met kinderen en coöperatieve team- en klassenbouwers te doen. Dit lijkt een beetje op de 

“gouden weken” zoals we ze kennen na de zomervakantie. De kinderen moeten weer wennen aan het 

leven op school en alles wat hierbij hoort. We merken dan ook weer dat kinderen over het algemeen 

zeer flexibel zijn. 

We hebben duidelijke afspraken gemaakt welke vakken aangeboden worden. Ook zijn de leerkrachten 

zo snel mogelijk gestart met observaties en toetsing, om een goed beeld te krijgen van wat de 

kinderen hebben geleerd in de afgelopen periode, en waar het onderwijs extra aandacht vereist. 

Na de voorjaarsvakantie worden er ook CITO toetsen afgenomen, welke ook weer een goed beeld geven 

op welke onderdelen er nog klassikaal aandacht besteedt moet worden, maar ook welke onderdelen 

individueel nog aandacht behoeven.  

 

Wij zullen, net al altijd, onze volledig inzet tonen om ieder kind het onderwijs te bieden wat hij/zij 

nodig heeft. Wij hopen hiervoor op uw vertrouwen en medewerking.  

Mocht u hierover vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht(en) van uw kind of 

met mij. Mijn emailadres is dorithvanderkraan@demeander-delfgauw.nl 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
mailto:dorithvanderkraan@demeander-delfgauw.nl
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TOPics 

Sinds het schooljaar 2017-2018 wordt er op de Meander gewerkt met de TOPics. Bij de Topics staat 

elke periode een andere sociale vaardigheid centraal. Er is een tweejaarlijkse cyclus. Aan 

de Topics wordt een structuur van de maand gekoppeld en ook worden 

er KlasBouwers en TeamBouwers aan gekoppeld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan 

geschikte didactische structuren die ingezet kunnen worden om de centrale sociale vaardigheid verder 

te ontwikkelen. 

 

Vanaf maandag 8 februari zijn de scholen weer opengegaan. We zijn ook meteen weer aan de slag 

gegaan met de TOPics. Het is belangrijk om de relatie tussen de leerkracht en de leerlingen weer op te 

pakken en deze te versterken. Belangrijk is om de sociale verbondenheid te stimuleren en leerlingen 

ook verantwoordelijk te laten zijn voor elkaar en het reilen en zeilen in de groep.  

 

De komende periode staat de TOPic Samenwerken centraal. Het structureren van activiteiten zorgt 

ervoor dat alle leerlingen actief deelnemen en dat iedereen aan bod komt. Ook leren de kinderen 

rekening met elkaar te houden en zich in een ander te verplaatsen. TeamBouwers zorgen er ook voor 

dat er een band tussen de teamleden gesmeed wordt. De structuur van de maand is deze periode: 

Genummerde Koppen Bij Elkaar. 

 
Nieuwe website 

Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuwe website voor onze school. De lay-out is 

aangepast en alle informatie is in een fris nieuw jasje gestoken. Natuurlijk is het leuk als u er een 

kijkje op neemt: www.demeander-delfgauw.nl.  

 
Gezond tussendoortje 

Zoals u weet werken we op De Meander volgens de zeven sleutels van het Structureel Coöperatief 

Leren van Spencer Kagan. Wij hebben met elkaar besloten om dit te verdiepen met de principes van 

het Breinvriendelijk Leren. Op de studiedag van 10 november jl. hebben we het eerste principe 

“Voeding” met elkaar besproken.  

Bij het principe “Voeding” horen 6 onderdelen: 

1. Stimuleer leerlingen om te bewegen.  

2. Spoor leerlingen aan om te spelen.  

3. Laat leerlingen gezonder eten.  

4. Geef leerlingen voldoende te drinken.  

5. Leer leerlingen goed te ademen.  

6. Geef les met bewegingsstructuren. 

 
Kinderen gezonder laten eten en goed leren ademhalen zijn voor De Meander aandachtspunten. De 

andere onderdelen komen al veel aan bod met het Coöperatief Leren. 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gezond eten en drinken. Kinderen die gezond eten en 

drinken kunnen zich beter concentreren en beter leren op school. Fruit en groente eten is goed voor de 

gezondheid. Kinderen hebben voldoende gezonde voeding nodig om goed te kunnen leren, te spelen en 

om niet ziek te worden.  

Na de voorjaarsvakantie gaan we daarom over op het eten van groente, fruit en/of een naturel 

rijstwafel voor de pauze van 10 uur. En drinken wij water of melk. Omdat wij duurzaamheid ook erg 

belangrijk vinden, wordt het eten meegenomen in een bakje en het drinken in een beker of bidon. 

Andere tussendoortjes worden weer mee terug naar huis gegeven. U wordt hiervan dan op de hoogte 

gesteld. 

 

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

Wilt u misschien met uw kind nog even de nieuwe indeling voor het parkeren van de fietsen bespreken?  

Groep 1 t/m 4 en 7b: op het speelplein tussen de nietjes.  

Groep 5, 5/6 en 6: voor de sporthal aan de Florijnstraat.  

Groep 7a: buiten het hek bij de ingang van het schoolplein, in de fietsenrekken.  

Groep 8a en 8b: bij Skippy, tussen de gele gebouwen. 

 
 
Voor nu wenst het team van de Meander jullie allemaal een fijne vakantie! 

 
 

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

