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Terugblik maand april/mei 

 

 

De Koningsspelen op vrijdag 23 april 

waren een groot succes. Er was een 

springkasteel en er was een echte 

opblaasbare stormbaan. Wat een 

mooie dag om op terug te kijken! 

 

 
De kinderen uit groep 7 en groep 8 zijn allemaal geslaagd voor hun 
praktijk verkeersexamen. Onze vrijwillige concierge juf Tessa (moeder 
van Kate uit groep 5/6) heeft de hele route voor het examen uitgezet. 
Super bedankt! Er waren ook veel ouders die tijdens het fietsexamen 
op posten hebben gezeten. Ook daarvoor dank.  
  
 
  

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

Verkeersouder gezocht (herhaalde oproep) 

Helaas heeft nog niemand zich aangemeld als verkeersouder. Het zou jammer zijn als 

verkeersactiviteiten zouden verdwijnen op de Meander, dus wie wil deze mooie en belangrijke taak op 

zich nemen? 

Voor het regelen van het verkeersexamen en het regelen van de controle 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 waren. Wie o wie wil 

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

eeuwige roem       

 

Personeelsperikelen 

Juf Beppie (1/2c) is weer rustig aan het werk gegaan. Ze mag nog niet voor de klas, maar doet 

ondersteuning bij de onderbouw en het gaat steeds iets beter met haar gelukkig! De klas wordt nog 

steeds waargenomen door Juf Joni en juf Sanne S.  

Meester Dave (groep 7b) was afgelopen maandag en dinsdag ziek en daar is in de ochtend juf Sanne S. 

en in de middag juf Melody geweest om les te geven. Dinsdag heeft juf Melody ook ingevallen. 

Juf Floor is weer teruggekomen van haar zwangerschapsverlof. Zij neemt meteen ouderschapsverlof op 

en komt alleen de woensdagen dit jaar weer terug in groep 7b. Meester Dave blijft de andere dagen tot 

het einde van dit schooljaar. 

 
Welkom op de Meander! 

Deze kinderen verwelkomen we op de Meander:  

1/2a Fatih en Lara 

 
 

 

Babynieuws 

Sam uit groep 1/2a heeft op 29 april een broertje gekregen, Jip. Hij is met 35 

weken geboren en ligt nog in het ziekenhuis. Het gaat gelukkig goed met hem.  

Ekaitz uit groep 1/2b heeft een zusje gekregen op 8 mei. Ze heet Zuria. 

 
COVID update 

Helaas was er afgelopen dinsdag een leerling uit groep 3 positief getest op Corona. Doorat deze 

leerling maandag maar kort op school was geweest, hoefde de groep niet in quarantaine. 

 

Op het moment dat uw kind klachten heeft die passen bij Corona, raden wij u aan uw kind te laten 

testen bij de GGD. Wilt u dit liever niet, dan mag uw kind pas weer naar school als het 24 uur 

klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen bij milde en onveranderde klachten). Zelftesten mogen 

niet gebruikt worden als uw kind klachten heeft. Deze zijn niet voldoende betrouwbaar.  
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