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Terugblik maand april  

De lente is begonnen, de voorjaarsbloemen bloeien kleurrijk en de dagen worden steeds wat langer. 

Een seizoen om van te genieten.  

De maand april begon super gezellig met op 1 april een paasontbijt in een eigen versierde gebaksdoos. 

Het was een erg geslaagd samenzijn. Er zijn foto’s van te vinden op de website. 

Vorige week was het project over Nederland. Dat maakte in school een mooi Hollands feestje. 

En dan vandaag op 23 april, net voor de meivakantie, ook nog de Koningsspelen. 

Deze werd in een aangepaste vorm aangeboden, maar dat mocht de pret niet drukken. 

Deze dagen hebben weer veel gezelligheid en saamhorigheid met zich meegebracht! 

Voor de leerlingen van groep 8 stond er nog een belangrijke toets op het programma, namelijk de IEP 

eindtoets. De kinderen hebben er keihard aan gewerkt, dus we hebben er alle vertrouwen in dat dat 

goed komt! De kinderen uit groep 7 zijn allemaal geslaagd voor hun theorie verkeersexamen. Ook dat is 

weer “in the pocket”. Op woensdag 12 mei hebben de kinderen van groep 7 en 8 hun praktijkexamen 

op de fiets. 

 

Verkeersouder gezocht  

Voor het regelen van het verkeersexamen en het regelen van de fietscontrole zoeken we een 

verkeersouder voor de Meander. Afgelopen jaar is de fietscontrole niet doorgegaan, omdat er geen 

verkeersouder was en uiteindelijk te weinig hulpouders van de Meander. Wie o wie wil onze 

verkeersouder worden? Het gaat om een kleine tijdsinvestering, maar het geeft groot plezier en 

eeuwige roem �. 

 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://demeander-delfgauw.nl/activiteiten-paasontbijt/
https://demeander-delfgauw.nl/kalender/
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Puzzeltocht OR met QR codes 

De woordzoekerpuzzeltocht, georganiseerd door de ouderraad, was een groot succes! Ondanks het 

slechte weer zijn veel ouders tussen 1 en 10 april met kinderen door het scannen van QR codes meer te 

weten gekomen over de Meander. Afgelopen woensdag zijn de prijzen uitgereikt in de klassen door 

middel van een compilatie van alle leuke inzendingen die zijn ontvangen. Bij deze willen wij de ouders 

die hun huizen ter beschikking hebben gesteld en ook het team nogmaals bedanken voor de filmpjes. 

Misschien tot volgend jaar!? Groetjes van de ouderraad 

 

    
 
Project Nederland  

In de week van 12  t/m 16 april heeft de Meander een fantastische projectweek “Ik houd van Holland” 

gehad! Er is veel onderzoek gepleegd, er zijn vele filmpjes gekeken, er zijn goede boeken 

geraadpleegd en we hebben mooie verhalen op papier gezet, die terecht kwamen in projectschriften 

en op posters. Omdat u de school nog niet kunt bezoeken, geven we hier een korte impressie. Van de 

groepsleerkrachten ontvangt u ook nog een eigen verslag. 

In de groepen 1 t/m 4 lag het accent op molens, Delfts blauw, tulpen, overal water, oud-Hollandse 

elementen, grachtenpanden, van Gogh en Rembrandt. 

In de groepen 5 en 6 werd gesproken over de ligging van Nederland, de 12 provincies, tradities en 

gewoontes – dus typisch Nederlandse dingen zoals Koningsdag -, maar ook molens, Delfts blauw, van 

Gogh, zeezoogdieren uit de Noordzee en Madurodam. 

In de groepen 7 en 8 lag het accent meer op onderzoek: geschiedenis, kunst en cultuur, Nederland-

Waterland en de Deltawerken, toerisme, natuurgebieden met hun Flora en Fauna, voetbalverenigingen, 

provincievlaggen, dialecten en dat resulteerde dan weer in schitterende muurkranten. 

 

        
NL en Euromast         Muurkrant Drenthe    Delfts blauw                                           Vincent van Gogh 

 
Meer foto's zijn te vinden op de website van de Meander. 

 

  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://demeander-delfgauw.nl/activiteiten-woordzoekerpuzzeltocht/
https://demeander-delfgauw.nl/activiteiten-projectweek-ik-houd-van-holland/
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Personeelsperikelen 

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

contact geweest met iemand met Corona, dus is zelf in quarantaine geweest. Juf Sanne S. heeft dit 

opgevangen. In groep 4b neemt Juf Jolanda vandaag afscheid van haar klas. We bedanken juf Jolanda 

voor alle jaren (19 jaar!) dat zij werkzaam was op de Meander. We hebben allemaal met heel veel 

plezier met haar samengewerkt en ze heeft heel veel kinderen van de Meander fantastisch les gegeven! 

Na de vakantie op 10 mei start meester Remco in groep 4b. 

 
Welkom op de Meander! 
Deze kinderen verwelkomen we op de Meander:  

1/2a Puck 

 

Avondvierdaagse 

Door de Coronamaatregelen gaat de Avondvierdaagse Pijnacker/Delfgauw 2021 helaas niet door. Wel is 

het weer mogelijk om een alternatieve Avondvierdaagse te lopen: de Avondvierdaagse HomeEdition.  

Wat houdt de Avond4daagse HomeEdition in? Kort gezegd: je kunt je aanmelden bij de wandelbond 

(KWBN) en vervolgens krijg je toegang tot een app waarmee je 4 avonden vanaf een zelfgekozen adres 

de afstand van je keuze (2,5 – 5 – 10 km) kunt lopen. De app zet de routes voor je uit en geeft 

onderweg aanwijzingen. Ook houdt de app de geleverde prestatie bij. Alle deelnemers die met goed 

gevolg de avondvierdaagse voltooien, krijgen via Wandelevenementen Pijnacker hun welverdiende 

medaille thuisbezorgd. Je kunt tussen 29 maart en 30 juni de Home-Edition wandelen. Aanmelden kan 

via de volgende link: Avond4daagse (eroutes.nl). 

 

Tekenwedstrijd 

Dit schooljaar is een aantal leerkrachten gestart met het herzien van de algemene schoolregels binnen 

de school. Graag willen wij de uiteindelijke nieuwe algemene schoolregels op de Meander meer 

zichtbaar maken binnen de school, zodat iedereen weet waar wij bij de Meander voor staan.  

 

Achter de schermen zijn we hier al druk mee bezig, maar we kunnen nog wat hulp gebruiken van goede 

tekenaars. Daarom organiseren wij een tekenwedstrijd waarbij alle leerlingen van de Meander mee 

mogen doen van groep 1 t/m 8.  

De winnaar van deze wedstrijd mag uiteindelijk voor alle 10 de gekozen regels een bijpassende 

tekening maken. Van deze regels en tekeningen zullen er dan posters in de school komen te hangen.  

Wat moet je doen:  

• Je hebt 2 weken de tijd om het in te leveren, die tijd start na de meivakantie en loopt tot 21 

mei 2021.  

• De tekeningen mogen alleen door leerling(en) gemaakt worden.  

• Met je tekening moeten we gelijk kunnen zien om welke regel het gaat. Het gaat om de 

volgende regel: “Mijn stem is zacht, zodat er goed kan worden nagedacht!”  

• Er zullen 3 winnaars gekozen worden, maar alleen het kind dat de 1ste prijs wint zal de 

ontwerper worden van de tekeningen bij de 10 algemene schoolregels.  

• De tekeningen mogen maximaal een kwart A4’tje groot zijn. (A4 in vieren)  

• Je tekening moet in kleur gemaakt zijn en zonder tekst.  

• Je kunt je tekening inleveren in de box bij de keuken in de hal.  

  

Na de meivakantie zal de wedstrijd door een deel van de leerlingenraad 

d.m.v. een filmpje geopend worden in de klassen.  

  

Veel plezier en heel veel succes!  
 

  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/pijnacker
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Vakanties en studiedagen schooljaar 2021-2022 

 

Vakanties: 

Herfstvakantie:  18-10-2021 t/m 22-10-2021 

Kerstvakantie:  27-12-2021 t/m 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie: 28-02-2022 t/m 04-03-2022 

Goede Vrijdag/Pasen: 15-04-2022 t/m 18-04-2022 

Meivakantie:  25-04-2022 t/m 06-05-2022 

Hemelvaart:  26-05-2022 t/m 27-05-2022 

Pinksteren:  06-06-2022 

Zomervakantie:  11-07-2022 t/m 19-08-2022 

 
Studiedagen: 

Dinsdag  09-11-2021 

Woensdag 19-01-2021  

Maandag 28-03-2021 

Vrijdag  24-06-2022 

  

 

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

