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Afgelopen periode 

We zien dat de kinderen alweer allemaal gewend zijn in de nieuwe klassen. De startgesprekken zijn 

begonnen en dus kunnen ook de papa's en mama's zien waar de kinderen in de nieuwe klas zitten en 

hoe deze klas eruit ziet. We krijgen ook veel leuke reacties op de verandering die de school in de 

zomervakantie heeft ondergaan. Het is nog niet helemaal af, er zal nog wat extra aankleding komen, 

maar de entree lijkt wel wat ruimer geworden door de rustige wand.  

Heerlijk dat er steeds weer wat meer kan. Maar we blijven nog wel steeds alert en voorzichtig. De 

weekopeningen/zangkringen zijn weer van start gegaan en de meeste maatjes hebben dus al kennis 

gemaakt en elkaar gevonden. Juf Anneke leidt deze zangkringen en dat doet ze fantastisch.  

Deze weekopeningen/zangkringen en weeksluitingen doen we echt nog alleen met de kinderen, omdat 

we met z’n allen bij elkaar in zo'n kleine ruimte toch nog wat te riskant vinden met besmettingsgevaar.  

Ouders die uitgenodigd zijn door de leerkracht zijn natuurlijk van harte welkom, maar dat houden we 

nog graag even onder controle. Hiermee hopen we een zo veilig mogelijke omgeving te zijn en blijven.  

 

Nationaal schoolontbijt  

Op de Meander besteden wij aandacht aan gezonde voeding. Sinds maart 2021 hanteren wij een 

“Gruit” beleid voor de pauze van 10 uur. Wat fijn om te zien dat al heel veel kinderen tijdens de kleine 

pauze groente en fruit mee naar school nemen als tussendoortje.  

Om ook op andere wijze aandacht aan gezonde voeding te besteden doen wij daarom dit schooljaar op 

woensdag 3 november mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Dit is een landelijk ontbijtevenement met 

als doel een gezond ontbijt, elke dag en voor ieder kind. In de ontbijtweek schuiven basisscholen, 

kinderopvanglocaties en brugklassen in heel Nederland aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke 

les over de beste start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk een 

goed ontbijt is en wat je ’s ochtends het beste kunt eten. 

Het ontbijtpakket wordt samengesteld volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum en bevat een 

keuze aan gezonde ontbijtproducten. Bij het ontbijtpakket ontvangen de scholen voor alle groepen 

aansprekend lesmateriaal. Zo wordt ontbijten nog leuker en beter! 

Samen maken wij ons sterk om te laten zien hoe belangrijk een gezonde start van de dag is. 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://demeander-delfgauw.nl/kalender/
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Personeel 

Na de vakantie zijn we gelukkig met het voltallige team gestart. Juf Lisanne (groep 1/2b) heeft de 

Meander inmiddels met een dikke buik verlaten en geniet van haar zwangerschapsverlof. Wie weet zien 

we haar ooit weer terug op de Meander. Totdat juf Sanne Koelemij terug is van zwangerschapsverlof 

zullen juf Joni en juf Bernadet invallen in groep 1/2b en geeft juf Melody de hele week les in groep 

1/2a. Helaas is juf Anne, de LIO-stagiaire in groep 5a, in de tweede week ziek geworden. Zij is 

waargenomen door juf Sharona en juf Lisanne. 

We hebben een aantal stagiaires in de klassen op school. De gymjuf heeft ook een stagiaire en zelfs 

onze vrijwillige conciërge juf Tessa heeft een stagiaire, Shahira. Zij is ook overblijfjuf en moeder.  

We hebben ook nog een jubileum gevierd. Juf Ivanka zit 25 jaar in het onderwijs. Dit hebben we samen 

met het team gevierd tijdens een teamuitje en Ivanka is door het team flink in het zonnetje gezet. Ze 

heeft zelfs een eigen tijdschrift van het team gekregen.  

 
 

Fietsen stallen  

Het blijkt in praktijk dat er teveel fietsen voor de sporthal staan om ze netjes tussen de nietjes kwijt 

te kunnen. We hebben daarom een nieuwe indeling gemaakt in de hoop de fietsen zo goed mogelijk te 

verdelen:  

• Groep 1 t/m 5: op het speelplein tussen de nietjes.  

• Groep 6 en 6/7: voor de sporthal aan de Florijnstraat tussen de nietjes.  

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

• Groep 8a en 8b: bij Skippy, tussen de gele gebouwen. 

 

Steps ingeklapt onder de kapstok, of als ze niet ingeklapt kunnen worden, in de fietsenstalling (op 

slot). 

 

Jaarlijkse Fietscontrole 

Hoera, de Meander heeft er eindelijk 2 verkeersouders bij! Carlo Speijers en Christa van den Elzen gaan 

onze school vertegenwoordigen bij alle verkeerszaken die spelen rondom de drie scholen. De eerste 

actie die daarbij komt kijken is de jaarlijkse fietscontrole voor de bovenbouw van alle drie de scholen. 

Op woensdag 13 oktober zullen we dan ook alle fietsen gaan controleren van de groepen 5 t/m 8. 

Omdat het die week ook kampweek is, zal dat dit jaar alleen zijn voor de groepen 7A, 8A en 8B. Dus 

alle leerlingen van die groepen worden die dag op de fiets verwacht. Vanaf 8.30 uur zullen de groepen 

een voor een door de poort van de school gaan en wordt de fiets gecontroleerd op verlichting, 

remmen, banden, enzovoort. De gemeente doet mee aan de actie en ook de wijkagent zal meekijken. 

Er zijn zelfs echte fietsenmakers aanwezig. Natuurlijk zijn er voor deze ochtend hulpouders nodig. We 

zoeken een paar ouders die wel een kleine reparatie kunnen uitvoeren, maar ook ouders die kinderen 

kunnen begeleiden uit de klas. U kunt voor vragen of aanmelden mailen naar carlo@bouwgrip.nl. We 

hebben er zin in! 

 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
mailto:carlo@bouwgrip.nl
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Tweede afspraak van de algemene schoolregels 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is de 

eerste "Gouden regel” van start gegaan in de school en 

hebben de leerlingen in de klas doelen met elkaar kunnen 

opstellen voor het behalen van fiches voor in de 

klassenpot (positieve bekrachtiging).  

 
In de maand oktober zal de tweede "Gouden regel” 

centraal staan in de school: De hal en gang zijn 

wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet! We lopen en 

staan netjes in de rij, dat hoort erbij! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jaarvergadering Ouderraad 

Om het afgelopen jaar af te sluiten, maar vooral ook om het nieuwe jaar in te luiden, vindt op 

maandag 11 oktober, vooralsnog op school, vanaf 20.00 uur de jaarvergadering van de oudervereniging 

plaats. Als automatisch lid nodigen we jullie graag uit om hierbij aanwezig te zijn. Wil je weten wat de 

ouderraad namens alle ouders allemaal regelt en komend jaar gaat doen of heb je een opmerking of 

aandachtspunt dat je graag kwijt wilt? Houd deze datum dan vrij en meld je aan door een berichtje te 

sturen naar ouderraad@demeander-delfgauw.nl. Het is overigens ook meteen een aanleiding om de 

school - die in een nieuw fris jasje is gestoken- te bewonderen.  

 

Flesseninzameling voor de Wildopvang in groep 6a: spaart u mee? 

Twee weken geleden hebben 4 jongens uit groep 6a een eend gered. Deze brachten ze snel naar de 

Wildopvang Delft en omstreken. Deze zit achter de Papaver in de Delftse Hout aan de Korftlaan. 

Daar hoorden ze dat de Wildopvang 

helaas zeer weinig subsidie krijgt om al 

die zielige diertjes te voeden en te 

verzorgen. 

Daarom bedachten deze 4 jongens een 

ludieke actie: statiegeld verzamelen. 

Ondertussen is er al 120 EURO 

opgehaald. Dat gaat al heel goed. Nu 

willen we de actie doortrekken tot een 

week voor de Herfstvakantie. We willen 

proberen om er 200 euro van te maken. 

Daarna proberen we of we met een 

artikel en foto in de Telstar kunnen 

komen. 

Wilt u alstublieft meedoen aan deze 

geweldige actie? Flessen met statiegeld 

mogen ingeleverd worden in groep 6a. 

Dank u wel!  

 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
mailto:ouderraad@demeander-delfgauw.nl
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Kernteams op school 

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk 

voor bijna alle jeugdhulp. Om de toegang tot deze hulp 

zo eenvoudig mogelijk te maken heeft de gemeente de 

kernteams gevormd. 

Voor de samenstelling van het kernteam zijn ervaren professionals bij elkaar gebracht met 

uiteenlopende ervaring en expertise. 

 

Wat doen wij? 

Vanuit de kernteams helpen wij om leerlingen zo gezond en veilig mogelijk op te laten groeien. En hun 

ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Misschien maakt de leerkracht of u zich zorgen over 

uw kind. Bijvoorbeeld omdat hij of zij soms stil, druk, verdrietig of agressief gedrag vertoont. Wij 

proberen hier zo vroeg mogelijk op in te spelen, met u én met school. 

Hulp start altijd bij het helder krijgen van de vraag. Samen bekijken we wat er aan de hand is, wat u 

wilt veranderen of bereiken en wat daarvoor nodig is. Eigen kracht is steeds het uitgangspunt. Maar als 

meer ondersteuning nodig is, kunnen we dat inzetten: door zelf hulp te bieden of door te verwijzen 

naar andere vormen van (vrijwillige of professionele) hulp. 

 

Hoe komt u met ons in contact? 

U kunt op verschillende manieren met mij in contact komen: 

Als school zorgen heeft over uw kind, worden deze natuurlijk eerst met u besproken. Vervolgens 

kunnen de Intern Begeleider of zorgcoördinator in overleg met u een aanmelding doen. Ik neem daarna 

contact met u op voor een kennismakingsgesprek. 

Als u als ouders zelf zorgen heeft, kunt u deze bespreken met de Intern Begeleider of zorgcoördinator. 

U kunt ook rechtstreeks contact met mij op nemen. Als we na een vrijblijvend gesprek besluiten aan 

uw hulpvraag te gaan werken, stellen we de school hiervan op de hoogte. 

Verder zal ik tweewekelijks op school aanwezig zijn en kunt u op dat moment ook langskomen. 

De data en tijden dat ik dit schooljaar op De Meander aanwezig ben zijn: 

In de oneven weken op dinsdagochtend. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Brenda de Wit, kernteammedewerker Pijnacker-Nootdorp 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

Oranjeplein 1 | Postbus 1 2640 AA | Pijnacker 

Telefoon 14 015 | 06 50075152 

Email: B.dewit@pijnacker-nootdorp.nl 

Werkdagen: 

Even weken: maandag t/m donderdag 

Oneven weken dinsdag t/m vrijdag 

 

 
 
 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
mailto:B.dewit@pijnacker-nootdorp.nl

