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Corona update hele school  

Wat zitten we toch in een vreemde tijd met elkaar! Niets is op het moment zeker. We begrijpen dat dit 

voor u als ouder ook steeds schakelen is, waarin u rekening moet houden met uw werk en het steeds 

een uitdaging is om alles rond te krijgen met eventuele opvang van de kinderen. Wij als school 

proberen er alles aan te doen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, maar we zitten echt in een 

lastige tijd en we moeten er met elkaar doorheen. Het is fijn om te merken dat op het moment dat er 

dan een klas naar huis moet, alle ouders dan ook meteen meedenken en meewerken om alles zo soepel 

mogelijk te laten verlopen. Samen moeten we het doen! 

  

Als een leerling of leerkracht positief besmet is geraakt met het coronavirus, dan worden de ouders 

van de betreffende groep op de hoogte gebracht en krijgen zij te horen wat dat betekent voor hun 

klas. Wij geven voortaan een update voor de hele school in deze nieuwsbrief. Helaas werd vorige week 

een leerling uit groep 7a, en later een andere leerling van deze groep, positief getest op het 

coronavirus. Gelukkig hadden ze milde klachten en gaat het nu weer goed met ze. Groep 5a had ook 

een besmette leerling, maar daar zijn verder geen positieve klasgenoten uit voortgevloeid. Ook groep 

1/2c had een positief geteste leerling met lichte klachten. De groep is in quarantaine gegaan. Gelukkig 

zijn daar verder geen andere klasgenoten of leerkrachten positief getest.  

 
We hebben tevens heel veel leerkrachten die al getest zijn op corona, bijvoorbeeld omdat ze 

verkoudheidsklachten hebben. We hebben gelukkig sinds twee weken de mogelijkheid voor 

leerkrachten om een sneltest te doen, dus dan kunnen de leerkrachten na een negatieve uitslag weer 

snel voor de klas.  

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

Juf Beppie kan helaas nog niet fysiek op school aanwezig zijn. Op de achtergrond doet ze vanuit huis 

wat ondersteunende werkzaamheden voor de groep en werkt ze regelmatig online met kinderen uit 

groep 1/2a, maar juf Joni en juf Sanne Steentjes vangen haar afwezigheid nog steeds in de klas op.  

In groep 4b gaat Juf Jolanda een baan zoeken buiten het onderwijs. Helaas gaat zij dus de Meander 

verlaten. We hebben voor haar groep gezocht naar een goede opvolger en deze hebben we gelukkig 

heel snel gevonden. We kunnen na de meivakantie meester Remco welkom heten in groep 4b. We zijn 

echt heel blij dat we in deze tijd waarin het onderwijspersoneel schaars is, toch nog een geschikte 

kandidaat hebben kunnen vinden.  

 
Welkom op de Meander! 

Deze kinderen verwelkomen we op de Meander:  

Groep 1/2b: Ekaitz en Joana 

 

Geboren! 

Op 3 maart heeft Esmee uit groep1/2a een broertje gekregen. Hij heet Robin. 

 
Hoofdluis 

Er heerst hoofdluis. Deze beestjes trekken zich niets aan van Corona. Wilt u uw kind goed controleren 

op de aanwezigheid van deze ongenode gasten       

 

Pasen 

 
Paasontbijt donderdag 1 april 

Zoals u al per mail heeft kunnen lezen, is donderdag 1 april het paasontbijt. 

Uw kind zal vanaf 8.30 uur in zijn/haar eigen klas ontbijten. 

Dit jaar versieren de kinderen een gebaksdoos op school. Deze doos gaat woensdag 31 maart mee 

naar huis en dient donderdagochtend, gevuld met een ontbijt, weer mee naar school genomen te 

worden. Denkt u ook aan iets te drinken? 

Zo kunnen wij donderdag genieten van een gezellig en feestelijk paasontbijt! 

De ouderraad zorgt voor een leuke paasattentie. 

De groepen 1 t/m 4 hebben tot 12.00 uur school, de groepen 5 t/m 8 tot 14.00 uur. 
De groepen 5 t/m 8 hebben dus ook een lunchpakket nodig. 

 

Vanuit de ouderraad: Paas-woordzoeker-speurtocht 

voor alle kinderen (en ouders) 

Ondanks dat veel activiteiten niet door kunnen gaan, zitten 

wij niet stil! Tijdens de Paasdagen (do 1 april t/m 7 april) 

organiseert de Ouderraad van de Meander een paas-

woordzoeker-speurtocht door Delfgauw voor alle kinderen 

(en ouders) van de Meander. Wij nemen je mee door de 

geschiedenis van De Meander waarbij leerkrachten, via te 

scannen QR codes, vragen stellen. Verdere informatie zal 

via de kinderen en de appgroepen worden verspreid.  

Voor de winnaars hebben wij leuke prijzen! Wij wensen 

jullie alvast fijne paasdagen en veel plezier met deze 

speurtocht! 

 
 
  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
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Home-Start opvoed- en gezinsondersteuning 

 
 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://www.home-start.nl/

