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Personeelsperikelen  

Helaas is juf Beppie nog niet in staat om te werken. Ze doet thuis ondersteunende werkzaamheden en 

ze werkt af en toe online met kinderen uit de groep. Juf Joni en juf Sanne Steentjes vangen haar 

afwezigheid nog steeds op.  

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

Meander. Juf Lisanne Eisvogel is op 8 maart jl. gestart in groep 1/2b. We hebben ook een nieuwe 

onderwijsassistent mogen verwelkomen op de maandagen. Zij heet Juf Michelle de Kolk-Bonkestoter.  

 

Lerarentekort 

Waarschijnlijk heeft u al meerdere malen vanuit de media begrepen dat er een ernstig lerarentekort is. 

Helaas hebben wij daar op de Meander ook last van. Tot nog toe hebben we een en ander door 

bereidwillige leerkrachten die extra komen werken steeds op kunnen lossen, maar ook wij hebben hier 

echt mee te maken.  

 

Aanmelding broertjes en zusjes 

Wordt uw kind binnenkort of volgend schooljaar 4 jaar? Wilt u hem of haar dan vast bij 
ons aanmelden? Deze gegevens hebben wij nodig voor de formatie.  
Het aanmeldformulier kunt u downloaden van de website of u kunt een papieren 
exemplaar opvragen bij de leerkracht.  
 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://demeander-delfgauw.nl/wp-content/uploads/2021/02/aanmeldformulier-primair-onderwijs-SGH-o.b.s.-de-Meander-2020.pdf
https://demeander-delfgauw.nl/kalender/
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Continurooster 

We werken sinds we na de tweede lockdown weer naar school gaan met een continurooster, zodat er 

zo min mogelijk personen van buiten de school in de school/klassen komen. De leerkrachten blijven 

zelf bij de kinderen tijdens de lunchpauze. Omdat er maar een maximum aantal uur achter elkaar 

gewerkt mag worden zonder pauze duren de schooldagen nu van 8.30-14.00 uur. Zodra er weer meer 

versoepelingen mogelijk zijn, zullen we weer starten met de overblijf. Dat is momenteel nog niet 

mogelijk. U hoort van ons als dat weer mogelijk is. 

 
Vanuit de MR 

Op 2 maart jl. heeft er online een MR-vergadering plaatsgevonden. We hebben hierin de 

Coronamaatregelen besproken en een aantal ervaringen gedeeld. Daarnaast hebben we het met elkaar 

gehad over de investering in het onderwijs vanuit de overheid. Het was een productieve bijeenkomst. 

 
Welkom op de Meander! 

Deze kinderen verwelkomen we op de Meander: 

Groep 1/2a Ray 
Groep 1/2c Eric 
 

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

