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Vanuit IB 

Citoperiode 

Deze week zijn we weer begonnen met de Citotoetsen. Hierbij wordt getoetst wat uw kind op langere 

termijn opneemt van de lessen op school en toe kan passen. Het is belangrijk dat uw kind deze weken 

lekker veel beweegt, gezond eet en slaapt. Sommige kinderen ervaren wat meer spanning tijdens deze 

periode. De leerkrachten houden dit goed in de gaten en geven uw kind waar nodig begeleiding. Hierin 

is een juiste balans tussen het gesprek voeren en het niet “te groot” maken belangrijk. 

Uw kind zal de resultaten van deze toetsen weer meekrijgen met het rapport. 

 

De grote rekendag 

Woensdag 23 juni a.s. zal de Meander meedoen aan de grote 

rekendag. De grote rekendag is een dag voor groep 1 tot en 

met 8 die in het teken staat van rekenen. Het is een dag van 

onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat 

zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken en die 

laat zien hoe leuk rekenen kan zijn!  
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Wijziging datum studiedag 2022 

Het rooster vakantiedagen en studiedagen is al met u gedeeld. Daarin was aangegeven dat de (SGH) 

studiedag op maandag 28 maart 2022 was, maar deze is verplaatst naar 4 april 2022. 

Op de laatste schooldag krijgt u de jaarkalender waarin alles goed opgenomen is, maar dan bent u 

alvast op de hoogte van deze wijziging.  

 

Verkeersouder gezocht (herhaalde oproep) 

Helaas heeft nog (steeds) 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? Opgeven kan bij Iris iriskouwenhoven@demeander-

delfgauw.nl of Ivanka directie@demeander-delfgauw.nl 

 
Communicatie app ouders  

Een aantal leerkrachten gebruikt de app Klasbord voor korte mededelingen en foto's vanuit de klas. 

Vanaf volgend schooljaar verdwijnt de Klasbord app in de huidige vorm en komt er een vernieuwde 

betaalde app. Hierdoor zijn wij onze horizon gaan verbreden en hebben we ook gekeken naar 

alternatieven. Er is behoefte aan een eenduidige lijn in informatie tussen ouders en school. 

 

Vanaf deze week zijn we een pilot gestart en testen 5 klassen de app Parro. Dit is een 

oudercommunicatie app met veel handige functies, zoals gesprekken plannen, ouders werven voor 

uitjes, een digitale agenda en één op één contact. Ook sluit het aan bij ParnasSys, ons systeem waarin 

we alle gegevens verzamelen van de leerlingen.  

Fijn dat er zoveel ouders zich aan hebben gemeld om te testen. Zo kunnen we een goed beeld krijgen 

wat voor de ouders en leerkrachten op de Meander werkzaam is. 

We houden u natuurlijk op de hoogte van welk systeem we uiteindelijk gaan gebruiken.  

 
Personeelsperikelen 

Juf Beppie (groep 1/2c) is haar uren weer aan het opbouwen op school. Ze doet ondersteuning bij de 

onderbouw en het gaat gelukkig de goede kant op met haar gezondheid! Ze wordt nog steeds 

waargenomen door juf Joni en juf Sanne S.  

Juf Floor (groep 7b) was vorige week woensdag ziek. We konden helaas echt geen invallers vinden, dus 

hebben de kinderen een dag thuis gewerkt. 

Meester Ronald (groep 5a) was er vorige week donderdag en gisteren niet. Juf Lisanne heeft hem 
vervangen.  
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