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Terugblik schooljaar 

Wat startte het schooljaar vreemd! Alle zaken waar we normaal zo van kunnen genieten en wat de 

Meander zo gezellig maakt, werden ineens anders. Maatregelen voor gescheiden groepen, geen ouders 

of externen in de school en strenge regels. Het was wennen en steeds schakelen. Iedere keer als we 

dachten dat we alle regels goed rond hadden werden de regels weer aangepast of veranderd. Maar wat 

heeft iedereen zich flexibel opgesteld het afgelopen jaar! De kinderen, ouders en leerkrachten hebben 

iedere keer weer goed geluisterd naar alle afspraken. Op een aantal besmettingen na denk ik dat we er 

als school heel goed doorheen zijn gekomen. Mijn woord van dank gaat dan ook naar jullie allemaal uit!  

Samen zijn we de Meander en we hebben het ook ECHT samen gedaan!  

 

Hopelijk hebben we volgend schooljaar wel weer een jaar waarin we weer alles op kunnen pakken. Wij 

als team zijn er in iedere geval weer helemaal klaar voor. 

 

Wij wensen jullie allemaal een heel fijne zomervakantie. Groep 8 wensen we veel succes op het 

voortgezet onderwijs en verder zien we alle kinderen weer terug op maandag 30 augustus.  

  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://demeander-delfgauw.nl/kalender/
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Quarantaineplicht na een vakantie in het buitenland 

Het is natuurlijk goed mogelijk dat u naar het buitenland gaat op vakantie. Mocht u op vakantie gaan 

naar een land met quarantaineplicht na terugkomst (oranje), dan is het de bedoeling dat de verplichte 

quarantaine daadwerkelijk nageleefd wordt. De kinderen kunnen niet naar school komen als ze 

quarantaineplichtig zijn.  

 

Veranderende gezinssituatie/ telefoonnummers/adressen a.u.b. doorgeven 

Mochten er zaken veranderen in uw woon- of gezinssituatie, dan worden wij hier graag van op de 

hoogte gebracht. U kunt dit mailen aan de leerkracht van uw kind(eren) of aan 

gabybolsenbroek@demeander-delfgauw.nl. Wilt u ook denken aan het doorgeven van veranderende 

telefoonnummers of noodnummers? Mocht er iets gebeuren, dan is het belangrijk dat we snel iemand 

van het thuisfront kunnen bereiken.  

 

Frisse school 

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd op school! We hebben de teamkamer en de keuken lekker 

opgefrist en vernieuwd en de hal wordt in de zomervakantie helemaal lekker fris geverfd. Ook het 

schuurtje op het schoolplein wordt geschilderd. Het zal best even anders zijn als u na de vakantie weer 

op school komt. 

 

Wijzigingen overblijf a.u.b. doorgeven 

Wilt u eraan denken dat als uw kind komend schooljaar andere dagen overblijft dan dit schooljaar of 

naar groep 5 gaat (dan komt de donderdagmiddag erbij), u de wijzigingen doorgeeft aan Skippy? 

Wijzigingen kunt u doorgeven door het ingevulde wijzigings-/opzegformulier TSO Skippy te mailen naar 

tsodemeander@skippypepijn.nl.  

 

Personeelsperikelen 

Met juf Beppie gaat het weer beter. Na de vakantie zal zij weer volledig voor de klas staan op 

maandag, dinsdag en woensdag.  

Vorige week was meester Remco ziek. Maandag heeft juf Sanne S. de klas les gegeven en dinsdag juf 

Petra. Gelukkig was meester Remco er wel weer bij de meesterdag. 

Juf Sanne K. heeft na de vakantie nog verlof. Dit vult juf Lisanne in in groep 1/2b in en dan gaat juf 

Lisanne met verlof en de Meander verlaten.  

 

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.  

 

 

Het team van de Meander wenst iedereen een fijne zomervakantie! 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
mailto:gabybolsenbroek@demeander-delfgauw.nl
https://demeander-delfgauw.nl/wp-content/uploads/2020/05/Wijzigings-en-opzegformulier-TSO-de-Meander-2020-05.pdf
mailto:tsodemeander@skippypepijn.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=

