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Terugblik maand juni 

Wat startte de maand juni heet! We mochten natuurlijk niet klagen, maar in de lokalen was het aardig 

warm. Aangezien ventilatoren vanwege verspreiding van de luchtdeeltjes i.v.m. Corona niet mochten, 

moesten we het proberen te regelen met de ramen open en zoveel mogelijk de zon buiten te houden. 

Helaas is er geen geld voor airco's in schoolgebouwen beschikbaar.  

 
We kunnen terugkijken op geslaagde alternatieve kampdagen voor de groepen die nu in deze periode 

op kamp zouden gaan. De kinderen en leerkrachten hebben genoten van het alternatieve 

dagprogramma.  

 
De musical van groep 8 is dit jaar 

gefilmd door een entertainmentbedrijf. 

Dit was al in januari geregeld, omdat 

we toen natuurlijk al de afweging van 

de musical moesten maken en we dan in 

ieder geval een mooi aandenken voor de 

kinderen van groep 8 zouden hebben. 

Binnen de huidige maatregelen was het 

allemaal heel lastig om de musical op te 

voeren, omdat de ruimte maar beperkt 

is in de school (zeker met het podium 

opgebouwd in de hal) en er niet teveel 

mensen in een ruimte mochten. Alles 

ook nog op anderhalve meter afstand. 

Uiteindelijk hebben de kinderen de 

musical drie keer echt opgevoerd. Een 

keer ’s ochtends voor de film en twee 

keer ’s middags voor de ouders. 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://demeander-delfgauw.nl/kalender/
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De Grote Rekendag op woensdag 23 juni was een succes. In de klassen is er heel hard gewerkt aan 

allerlei rekensommen op alle vlakken. Zo is er buiten hard gerekend door groep 3, zijn er in groep 4 

sudoku’s opgelost, hebben ze in groep 5/6 gewogen en spullen van 1 kg gezocht en is zelfs de school 

opgemeten.  

 
Personeelsperikelen 

Juf Beppie (1/2c) is haar uren nog steeds aan het opbouwen op school. Ze doet ondersteuning met 

kleine groepjes en het gaat gelukkig de goede kant op met haar gezondheid! Na de zomervakantie kan 

ze weer helemaal fris van start. Meester Dave (7b) was afwezig afgelopen maandag. Helaas was hier 

geen vervanging voor. De kinderen zijn opgedeeld. 

Juf Sanne K. heeft een prachtige zoon gekregen. Hij heet Xemm. Alles gaat goed met moeder en kind. 

Fietsen stallen 

Wilt u met uw kind nog even de indeling voor het parkeren van de fietsen bespreken? Natuurlijk is het 

een goed idee om meteen vooruit te blikken naar volgend jaar.  

• Groep 1 t/m 4 en 7b: op het speelplein tussen de nietjes.  

• Groep 5, 5/6 en 6: voor de sporthal aan de Florijnstraat.  

• Groep 7a: buiten het hek bij de ingang van het schoolplein, in de fietsenrekken.  

• Groep 8a en 8b: bij SkippyPePijn, tussen de gele gebouwen op het plein. 

• Steps ingeklapt onder de kapstok en als ze niet ingeklapt kunnen worden in de 

fietsenstalling (op slot). 

 
Zomerboeken groepen 3 t/m 7 

Eén van onze uitgevers heeft voor de kinderen van de huidige groepen 3 t/m 7 leuke en educatieve 

zomerboeken samengesteld. U kunt de boeken hier downloaden en printen. We wensen de kinderen 

veel plezier toe met hun zomerboek. 

 
Illustratiewedstrijd 2021 

Voor de illustratiewedstrijd van de nieuwe algemene schoolregels hebben we veel mooie inzendingen 

mogen ontvangen in de inleverbox beneden in de hal. Het was dan ook zeer lastig om uit alle mooie 

ontwerpen een top 3 te kiezen! Via een filmpje van de leerlingenraad zijn de winnaars bekend gemaakt 

in de klassen en de winnaars hebben via hun leerkracht de prijs in ontvangst 

mogen nemen. 

1ste prijs Sofia uit groep 8b. 

2de prijs Seyyid Emre uit groep 8a.  

3de prijs Luca uit groep 8a. 

 
Nogmaals van harte gefeliciteerd!  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-schooljaar-checklist/zomerboek-festival.htm?m_i=Ji6fq2ACo%2BWp23VvW3yC6rbGp3WC3SknlA9aw0RHQPecTrvHUtlSSQm6GlWrbrdOVQUL7BVS3H%2BdkScy2KLVPiUfdkcbA4yB3zwyktdJJ%2B&utm_source=Selligent&utm_medium=email&utm_campaign=MB_BAO_2021_EXIS_Festival&utm_content=Kb2StartSchooljaar&utm_term=

