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Start schooljaar 

Wat is het heerlijk om weer gestart te zijn met alle kinderen in de nieuwe 

groepen. Het was de maandag na die lange zomervakantie wel weer even 

wennen, maar dat wennen verliep gelukkig snel. Nu we al twee weekjes 

bezig zijn, zijn we de vakantie al bijna weer vergeten. De kinderen waren 

onder de indruk van het mooie schilderwerk wat in de vakantie gebeurd is 

en hebben hun plekje in de klas weer kunnen vinden.  

We hopen natuurlijk dat we zo coronavrij mogelijk het jaar doorkomen! 

En we hopen ook dat de maatregels voor volwassenen snel versoepelen.  

 
Welkom op de Meander 

Deze kinderen verwelkomen we op de Meander:   

Groep 1a: Willem en Elin 
Groep 1b: Kobe en Thijs 

Groep 1c: Siem 

 
Hoofdluis 

Na iedere vakantie worden de kinderen in de groep gecontroleerd op hoofdluis. Hiervoor zijn we voor 

verschillende groepen nog op zoek naar ouders die dit voor de groep van hun kind willen doen. De dag 

en het tijdstip kan met de leerkracht afgesproken worden.  

Wilt u voor de zekerheid thuis uw kind regelmatig controleren op luizen? Mocht u luizen constateren, 

wilt u dit dan melden bij de leerkracht van uw kind? 

Maar hoe check je of je kind hoofdluis heeft en wat doe je tegen 

luizen en neten? Bekijk hiervoor onderstaand informatiefilmpje 

van de GGD. 

 

Filmpje Hoe controleer je op hoofdluizen? 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgQfb6S95iLQ&data=04%7C01%7Civankamaat%40demeander-delfgauw.nl%7Cc2d017b36b1843472eaa08d96c75e767%7C2abae77f02114517b8b00108c5a31e4f%7C1%7C0%7C637660075912268931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RTHm2RQalgUj2sq1ttM4M1RA7pm0y9r%2FexKthCbI2z4%3D&reserved=0
https://demeander-delfgauw.nl/kalender/
https://www.youtube.com/watch?v=gQfb6S95iLQ
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Lunchtijd 

Als kinderen thuis eten zijn de kinderen vanaf 12.50 uur weer welkom op school. Wilt u erop letten dat 

de kinderen niet eerder terug naar school gaan? De deur gaat ook echt pas om 12.50 uur open. 

De kleuters die thuis eten mogen om 13.00 uur weer in de klas gebracht worden. 

 

Schoolbrengweek 13 t/m 17 september a.s. 

In de derde week van september organiseert School op Seef 

van maandag 13 t/m vrijdag 17 september de jaarlijkse 

schoolbrengweek.  

 

Tijdens deze schoolbrengweek roepen we ouders en leerlingen op 

om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan, want 

lopen of fietsen naar school is: 

• goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je 

leerprestaties, 

• goed voor de verkeersveiligheid bij school, 

• goed voor je verkeersvaardigheid, 

• goed voor het milieu 

• en het is nog eens leuk ook! 

 

Doet u ook mee? 

 

Voor meer informatie zie School op Seef/schoolbrengweek.  

 

Schrijf- en illustratiewedstrijd  

Ook dit jaar organiseert de Ouderraad in het kader van de Kinderboekenweek weer een schrijf- en 

illustratiewedstrijd voor alle kinderen van de Meander. Doet uw kind ook mee? 

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar “Worden wat je wil”. Beroepen staan hierin centraal. 

 
De spelregels: 

Schrijf een verhaal van maximaal 2000 woorden (4 A4-tjes) of maak een illustratie bij 

een bestaand of ingezonden verhaal. Schrijf je naam en groep duidelijk op de 

inzending. Lever je verhaal of tekening uiterlijk vrijdag 1 

oktober 2021 in in de hiervoor bestemde doos in de hal.  

 
Er wordt gestreden om de Gouden en Zilveren Griffel voor de 

verhalen, de Gouden en Zilveren Penseel voor de illustraties en 

Vlag en Wimpels voor de eervolle vermeldingen. 

 
Dus laat uw kind in de pen klimmen of de doos met potloden of 

stiften pakken en wat moois op papier zetten. 

 
 
Geboren 

Art (1/2 B) heeft een zusje gekregen. Ze heet Suus. 

 
 
 
 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://www.schoolopseef.nl/schoolbrengweek
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Afspraken algemene ruimtes 

Zoals u vorig jaar al in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben de leerkrachten van de Meander zich 

gericht tot het maken van nieuwe afspraken voor de algemene ruimtes in de school. Door middel van 

de illustratiewedstrijd hebben we de afsprakenposter kunnen vullen met bijpassende tekeningen 

gemaakt door winnares Sofia. En wat is het resultaat mooi geworden!   

 

  
 

De poster zal op een aantal plaatsen in de school worden opgehangen. Om de afspraken te 

introduceren heeft de Leerlingenraad een mooi filmpje opgenomen voor in de klassen en zal iedere 

regel voor een periode van vier weken centraal staan in de school. Voor de afspraak die centraal staat 

kunnen de leerlingen, door middel van positieve bekrachtiging, fiches verdienen en deze fiches in de 

klassenpot verzamelen. Als het klassendoel van fiches behaald is, zal dit klassikaal gevierd worden.   

Voor deze periode zal de volgende “Gouden regel” centraal staan: 

 

  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
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Creatieve ochtenden, (vaste) hulpouders gezocht! 

Na de herfstvakantie begint de eerst ronde creatieve ochtenden weer en wel op de volgende 

woensdagen: 27 oktober, 3 november en 10 november. De tijden zijn normaal tussen 9.00 en 10.10 

uur, alleen 3 november starten we om 10.45 uur en eindigen we rond 12.00 uur i.v.m. het nationaal 

schoolontbijt, waar we aan mee gaan doen. 

Wij zijn op zoek naar ouders die willen helpen. We hebben als schoolafspraak dat ieder gezin zich in 

ieder geval één keer inschrijft. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Sanne Steentjes: 

sannesteentjes@demeander-delfgauw.nl 

Daarnaast zijn we op zoek naar vaste ouders. Deze ouders helpen het gehele jaar door bij dezelfde 

techniek (die u leuk lijkt). Ook zijn we op zoek naar iemand die de jongere broertjes/zusjes, die nog 

niet op school zitten, op zou kunnen vangen in het speellokaal. Aanmelden kan ook bij Sanne. 

Op de dag dat u komt helpen, kunt u tussen 8:30 en 9:00 uur een kopje thee of koffie drinken in de 

speelzaal, waar u andere ouders zult treffen die helpen. Hier staat ook een bord waarop u kunt zien 

waar u ingedeeld bent. (Dit zal vaak niet bij uw kind zijn, maar ruilen met een andere ouder mag.) 

Wij hopen op uw medewerking en bedanken u hiervoor alvast van harte. 

Mocht u vragen hebben, kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. 

 

De creatieve ochtendgroep, Sanne en Bernadet 

 

 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
mailto:sannesteentjes@demeander-delfgauw.nl

