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Personeelsperikelen 

Juf Beppie (1/2c) is haar uren nog steeds 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 (7b) was afgelopen woensdag 

ziek. Helaas was hier geen vervanging voor. De kinderen moesten thuis blijven.  

Nog een leuke mededeling: juf Lisanne (op maandag en dinsdag in groep 1/b en donderdag groep 5a) is 
al 22 weken zwanger. Zij blijft nog tot aan haar zwangerschapsverlof op de Meander werkzaam. Dat is 
nog een paar weken in het nieuwe schooljaar.  
 

Overblijf SkippyPePijn 
Zoals u weet is er geen continurooster meer, maar regelt SkippyPePijn voor ons weer de TSO 

(tussenschoolse opvang). Het blijkt dat er steeds kinderen op school overblijven, die niet voor de 

betreffende dag zijn opgegeven via het inschrijfformulier TSO en ook niet hebben doorgegeven dat het 

kind die dag extra overblijft (dit gaat middels een strippenkaart). De leerkracht eet nog steeds met de 

kinderen in de klas, de overblijfkrachten houden toezicht op het plein. Het is voor hen lastig om de 

kinderen buiten op het plein nog allemaal te registreren. Dus: zorg ervoor dat als uw kind overblijft, 

hij of zij ook bij de TSO opgegeven is, dat scheelt een hoop administratie. Voor extra opvang of 

éénmalige afmelding stuurt u voor 9.00 uur van de desbetreffende dag een e-mail naar: 

tsodemeander@skippypepijn.nl.  

 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://demeander-delfgauw.nl/wp-content/uploads/2020/10/Inschrijfformulier-TSO-de-Meander-2020-09.pdf
https://demeander-delfgauw.nl/wp-content/uploads/2020/05/Machtiging-strippenkaart-de-Meander-2020-05.pdf
mailto:tsodemeander@skippypepijn.nl
https://demeander-delfgauw.nl/kalender/
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Welkom op de Meander! 

Deze kinderen verwelkomen we op de Meander:  

Groep 1b: Rooney 
Groep 1c: Jolien 
 
Rapportmappen weer inleveren 

Op donderdag 8 juli wordt het laatste rapport van dit schooljaar uitgedeeld. Wil iedereen die nog een 

rapportmap thuis heeft die meegeven naar school en inleveren bij de leerkracht. 

 
Vanuit de Ouderraad 

 
- 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) 

 

- Geef kinderboeken een tweede leven 

De Meander zou het leuk vinden als boeken een tweede leven krijgen en gedeeld kunnen worden met 

de andere kinderen, zodat ook zij in die fantasiewerelden kunnen verdwalen. Mocht u thuis nog 

kinderboeken met harde kaft hebben liggen die u graag aan school zou willen doneren, dan kan dit! 

De kinderen kunnen de boeken inleveren bij juf Jolene of juf Saskia. 

 

- Verjaardagsdoos 

Zoals Ivanka afgelopen maandag heeft gemaild is er een initiatief van 

betrokken dorpsgenoten om spullen te verzamelen voor een verjaardagsdoos 

voor de minima. Lees deze email nog eens rustig door. Het zou fantastisch 

zijn als we een volle kar kunnen doneren! Inleveren van spullen kan tot 2 juli 

in de kar in de hal. Wij zorgen dat alle spullen op de juiste plek komen. 

 

 

 
 
- Nieuwe leden gezocht  

Daarnaast zijn wij natuurlijk altijd op zoek naar betrokken enthousiaste ouders die de ouderraad willen 

versterken. Volgend schooljaar hopen wij dat alle activiteiten gewoon weer door kunnen gaan, 

waaronder een lustrumweek! Dus mocht je interesse hebben, aarzel dan niet en neem contact met ons 

op!  

 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/pijnacker
https://demeander-delfgauw.nl/onze-school/ouderraad/

