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Overblijf 
We zijn net gestart met de nieuwe vorm van het overblijven en we zien dat er nog wat praktische 

aanpassingen nodig zijn. Zo bleek op donderdag dat toen de onderbouw om 12.00 uit ging er (helaas) 

veel ouders op het plein stonden en de bovenbouw buiten kwam spelen. Daardoor werd het te druk op 

het plein.  

Dit doen we volgende week anders, dan gaat de bovenbouw een half uur later buiten spelen, maar we 

willen ook echt aan de ouders vragen om niet op het schoolplein te wachten. Alleen de ouders van 

groep 1/2 halen daar de kinderen op. De rest van de ouders vragen we vriendelijk achter de hekken te 

wachten. We moeten het samen met elkaar doen.  

 
Personeelsperikelen 

Juf Beppie (1/2c) wordt nog steeds waargenomen door Juf Joni en juf Sanne. 

In groep 4b neemt Juf Jolanda op vrijdag 23 april afscheid van haar klas. Na de vakantie start op 10 

mei meester Remco in deze groep. Meester Remco stelt zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor.  

 

Welkom op de Meander!  

Deze kinderen verwelkomen we op de Meander:  

Groep 1/2a: Daan 
Groep 1/2c: Hugo en Joanna-Lynn 
 
  

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

Voorstellen nieuwe personeelsleden 
We hebben de laatste tijd een aantal nieuwe gezichten bij ons op school gekregen. Ze stellen zich 

graag aan u voor: 

 
Hallo ouders, 
Ik ben Dave Robbemond, sinds 2007 actief in het onderwijs. Eerst 3 
jaar op een basisschool in Den Haag, daarna 10 jaar op een VO 
school in Naaldwijk (ik gaf daar zo’n beetje alle socio-vakken zoals 
aardrijkskunde, geschiedenis, mens & maatschappij, 
maatschappijleer en maatschappijkunde). Het leek mij goed om na 
10 jaar weer terug te gaan naar het basisonderwijs. Mede omdat de 
authenticiteit van het (jongere) kind mij aantrekt en omdat ik ze 
graag wil helpen meer rust te vinden in zichzelf en meer te 
vertrouwen op hun gevoel. Dat is dus o.a. mijn doel, ook dit jaar met 
de kids van groep 7b. Privé ben ik vader van een zoontje van 10 
maanden en ik ben getrouwd. Ik doe aan zaalvoetbal, fitness en 
yoga, ik ben graag in de natuur en kook graag lekkere maaltijden.  
Zo, weten jullie ook weer wat van mij. We spreken elkaar! 

Met vriendelijke groet, Dave Robbemond 
 

Beste ouders, 
  

Sinds 8 maart ben ik op maandag en dinsdag de nieuwe juf in groep 1/2b 

en op donderdagochtend in groep 5. Ik ben Lisanne Eisvogel, ben 27 jaar 

en woon nu nog in Delft. Binnenkort ga ik verhuizen naar 

Bergschenhoek. Hiervoor heb ik twee jaar fulltime binnen dezelfde 

scholengroep gewerkt op obs de Vuurvogel in groep 5/6 en groep 1/2. 

Ik ben heel hartelijk ontvangen op de Meander! Ik hoop u snel te leren 

kennen/ontmoeten in deze gekke tijd.  

  

Groet, Lisanne 

 
 
 

Ik ben Michelle Kolk en werk sinds begin maart op maandag als 
onderwijsassistent op de Meander in Delfgauw. Ik ben al jaren 
werkzaam in de verzekeringsbranche en daarnaast heb ik altijd in 
mijn vrije tijd gewerkt met kinderen. Zelf heb ik ook twee kinderen, 
die al wat ouder zijn. Twee jongens. Toen de jongens nog op de 
basisschool zaten, heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan op de 
basisschool en bij de sportverenigingen. Van “bieb”-moeder tot het 
instuderen van de groep 8 musical en ook het begeleiden van 
kinderen bij het lezen. Bij de sportvereniging was ik ploegleider 

waarbij ik kinderen mocht begeleiden bij de wedstrijden of werkzaam in de jeugdcommissie. Omdat ik 
zelf in Australië geboren ben, en native speaker ben, heb ik ook menig kind bijles gegeven voor Engels. 
Omdat ik het werken met kinderen toch altijd zo leuk heb gevonden ben ik begonnen met de opleiding 
tot onderwijsassistent, naast mijn huidige baan als schade adviseur/office manager. 
Na 2 jaar stage te hebben gelopen heb ik mijn diploma behaald en kon ik gaan werken als 

onderwijsassistent. 

Bij de Meander heb ik de kans gekregen om in een enthousiast team te gaan werken wat ervoor staat 

om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en er zoveel mogelijk uit te halen wat erin zit. Ieder 

kind is uniek en heeft zijn eigen leuke bijzonderheden. Hier kan ik enorm van genieten en wil dan ieder 

kind zoveel mogelijk in zijn waarde laten.  

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

Beste ouders, 

 
Mijn naam is Remco Rouwendaal en ik ben 34 jaar oud. 

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen van vier en zeven jaar oud.  

Na de meivakantie mag ik aan jullie kinderen komen lesgeven. 

Ik heb daar nu al heel veel zin in! 

  

Ik sta nu alweer een aantal jaar voor de klas. Na mijn eerste studie heb ik 

als hulpverlener met gezinnen samengewerkt. In deze periode heb ik mij 

ook verder verdiept in de hulpverlening aan kinderen.  

Na een aantal jaar heb ik toch besloten om de overstap naar het onderwijs 

te maken. Ik ben er van overtuigd dat dit een van mijn beste keuzes is 

geweest. Ik geef namelijk nog steeds met heel erg veel plezier les. 

 

Verder is het misschien leuk om te weten dat ik met mijn gezin in Delft woon.  

Ik woonde echter vroeger in Delfgauw en de Meander (voorheen De Tweemaster) is ook mijn eigen 

school geweest.  

 

Ik vind het verder erg leuk om te sporten. Golfsurfen is een van mijn favoriete sporten en je kunt mij 

daarom ook vaak op het strand vinden. Ik vind het ook erg leuk om er met mijn gezin op uit te trekken 

en nieuwe plekken te ontdekken. Avontuur is iets wat bij mij past. 

 

Hopelijk heeft u beetje een beeld van mij kunnen krijgen. Tot snel! 

 

Groetjes, Remco 

 
 
Activiteiten Team4Talent in de meivakantie 

Zie website voor meer informatie. 

 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://team4talent.org/programma-meivakantie/
https://team4talent.org/programma-meivakantie/

