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Afgelopen periode 

Wat is het fijn dat u als ouders bij de startgesprekken persoonlijk kennis heeft kunnen maken met de 

leerkracht(en) van uw zoon/dochter en dat u de klas heeft kunnen zien. Het doet ons ook goed dat de 

maatjes elkaar weer leren kennen, doordat de maatregelen in school versoepeld zijn.  

De afgelopen periode is er al gestart in de groepen met activiteiten rond de Kinderboekenweek. Met 

als start van deze Kinderboekenweek een heus boekenbal. Dit was een groot succes. Er zijn meerdere 

prijswinnaars uit de bus gekomen en er waren heel veel blije gezichten! Verderop in deze nieuwsbrief 

meer hierover.  

Volgende week gaan de groepen 5, 6a en 6/7b op kamp. Hopelijk laat het weer zich van zijn beste kant 

zien en kunnen de kinderen weer als vanouds een fijn kamp beleven.  

Komende week staat op 13 oktober de fietscontrole voor groep 7 en 8 gepland. We zoeken nog 

hulpouders, dus als u woensdagochtend nog een mogelijkheid heeft, bent u van harte welkom! 

Verderop staat er een stukje van de OR in deze nieuwsbrief over de jaarvergadering. Ook daar bent u 

van harte voor uitgenodigd.  

 

Personeel 

Juf Bernadet is een paar dagen ziek geweest en zij is vervangen door juf Sanne S. Gelukkig is het 

verder meegevallen met zieken de afgelopen periode.  

We hebben nog wel een feestelijke mededeling: Sanne S. is zwanger. Zij zal tot de voorjaarsvakantie 

nog op school zijn en daarna met verlof gaan.  

 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://demeander-delfgauw.nl/kalender/
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Vanuit de IB (intern begeleider) 

 

Besteding NPO-gelden. Wat merken de kinderen hiervan? 

Om verder te kunnen bouwen aan een goede ontwikkeling van kinderen is er geld voor het onderwijs 

vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gekomen. Er is aan het einde van vorig schooljaar 

een zogenoemde menukaart met interventies opgezet, welke ingezet kunnen worden om kinderen, 

leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel te helpen waar het nodig is. 

 

Eerder bent u al op de hoogte gesteld over de besteding van de NPO-gelden. Maar wat merkt uw kind 

hiervan? Hiervan stel ik u graag op de hoogte. 

 

We hebben extra personeel aan kunnen nemen en/of houden om op de volgende manier ondersteuning 

te bieden aan leerlingen: 

De Plusgroep en Rekentijgers hebben allebei een volle dag om het onderwijs van onze meer- en 

hoogbegaafden te verzorgen. Dit natuurlijk buiten de uitdaging die zij in de eigen groep krijgen. 

Onze RT’er Eva werkt 5 dagdelen om de kinderen te begeleiden die een jaar of meer achterstand 

hebben op het gebied van rekenen en begrijpend lezen. Ook begeleidt zij de leerlingen die een eigen 

leerlijn hebben op rekenen. Het is niet zo dat deze achterstanden alleen met de thuiswerkperiode te 

maken hebben. Het is een heel reëel beeld dat niet alle leerlingen zich ontwikkelen volgens de 

vastgestelde normen. Toch is het fijn dat we voor deze leerlingen onderwijs kunnen bieden in kleine 

groepjes, waardoor ze hopelijk een ontwikkelingssprong maken.  

We hebben 2 onderwijsondersteuners en een ambulante leerkracht die de groepsleerkrachten 

ondersteunen met technisch lezen, spelling, pre-teaching, NT2-leerlingen begeleiden, leerlingen 

ondersteunen bij de verwerking van Rekentijgers en Plusgroep, subgroepen begeleiden etc. Deze inzet 

wordt deels besloten door mij n.a.v. de citoresultaten, maar ook deels door de groepsleerkrachten.  

Onze gedragsspecialist heeft iedere woensdag om leerlingen te begeleiden die meer aandacht 

behoeven op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit kan voortkomen uit ons sociaal-

emotioneel meetinstrument Scol, uit de groepsbespreking met mij en/of hulpvraag van ouders. Zij kan 

observaties doen, leerkrachten begeleiden, coaching gelukskoffer geven, aansluiten bij 

oudergesprekken, etc. 

 

Uit analyses blijkt dat het automatiseren extra aandacht vereist in alle groepen en op alle niveaus. We 

zijn aan het onderzoeken welk digitaal programma hier het beste voor werkt. We hebben vanuit de 

NPO-gelden extra laptops aangeschaft, zodat alle leerlingen genoeg tijd hebben om het automatiseren, 

maar ook spelling en taal, extra in te oefenen op een leuke, speelse manier. 

 

We hebben de afgelopen 2 schooljaren mooie ontwikkelingen gemaakt op het gebied van ons 

rekenonderwijs. We zullen hierop verder gaan ontwikkelen met begeleiding vanuit de Onderwijs 

Adviesdienst.  

 

Ook hebben we een bedrag gereserveerd om onze bibliotheek uit te breiden met boeken speciaal voor 

leerlingen met een dyslexieverklaring. 

 

Zoals u kunt lezen, kunnen we een hoop met deze gelden doen om alle leerlingen 

zo goed en prettig mogelijk te laten ontwikkelen. We kijken met het team kritisch 

naar de interventies en de resultaten hiervan. Het kan zijn dat we tussendoor 

kleine aanpassingen maken, maar natuurlijk staat alles in het teken van goed 

onderwijs voor ieder kind.  

 

Dorith van der Kraan 

Intern begeleider (IB-er) 
 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
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Geboren 

Hoera! Op 23 september jl. is Ian geboren! Broertje van onze 

leerlingen Uli (1/2c) en Teo (6/7) en oud-leerling Zoe. Van harte 

gefeliciteerd! 

 

Reminder fietsen stallen  

Het gaat al steeds beter met het stallen van de fietsen op de nieuwe plekken. Graag opletten dat er 

echt tussen de nietjes geparkeerd wordt en niet ervoor.  

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

Groep 6 en 6/7: 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 Skippy, tussen de gele gebouwen. 

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

 

Jaarvergadering Ouderraad maandag 11 oktober a.s.  

Om het afgelopen jaar af te sluiten, maar vooral om het nieuwe jaar in te luiden, vindt op 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 die je graag kwijt wil? Hou 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.  

 

Vanuit SkippyPePijN: vrijwilligers gezocht 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 
Bij SkippyPePijN werken wij veel met vrijwilligers voor de TussenSchoolse 

Opvang (TSO) (11.30u-13.00u) en de Peuteropvang (8.15u-12.15u). Wij 

kunnen de hulp goed gebruiken in het begeleiden van de kinderen en het 

ondersteunen van de pedagogisch medewerkers. Voor dit werk is er ook een 

vrijwilligersvergoeding mogelijk en word je gekoppeld aan onze organisatie 

door middel van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Op dit moment zijn 

wij naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de TSO en voor de 

vrijdagochtend bij de Peuteropvang. 

 
Voelt u zich aangetrokken tot het doen van vrijwilligerswerk bij SkippyPePijN, dan kunt u contact 

opnemen met Jaedy Elzinga, vestigingsmanager van Koeskoes en Colocolo (j.elzinga@skippypepijn.nl). 

 
Dag van de leraar 

Wat zijn we verwend op de Dag van de leraar afgelopen dinsdag. 

De kinderen hadden mooi ingepakte en versierde theezakjes 

meegebracht en sommigen ook nog een prachtige tekening of 

een klein cadeautje. 

Van de ouderraad ontvingen we een mooi pakket, inclusief 

knutselopdracht. 

Bedankt allemaal. Dit wordt zeer gewaardeerd! 

 

  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
mailto:ouderraad@demeander-delfgauw.nl
mailto:j.elzinga@skippypepijn.nl
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Kinderboekenbal 

Dinsdag 5 oktober is landelijk de Kinderboekenweek officieel geopend met het kinderboekenbal. Ook 

de Meander heeft haar eigen kinderboekenbal gehad en wat was het weer een succes! Ruim honderd 

kinderen stonden om 18.00 uur voor de deur te wachten om via de rode loper het boekenbal in te 

stappen. Het bal werd geopend door juf Antoinetta die een verhaal voorlas. Hierna volgde de 

prijsuitreiking van de schrijf- en illustratiewedstrijd en brachten de (Ouders voor Kinderen) 

schoonmaaksters Marie-Christine en Hannelore een bezoek aan het bal. Het bal werd natuurlijk 

afgesloten met een disco met een heuse DJ. De reacties van de kinderen zeggen genoeg: 'het beste 

feest ever!', 'niet volgend jaar, maar volgende week weer!'. 

 
We hebben genoten van alle inzendingen van de schrijf- en illustratiewedstrijd. Het was een moeilijke 

opgave om winnaars te kiezen, maar de jury is uiteindelijk tot een unaniem besluit gekomen. 

Prijswinnaars, gefeliciteerd met jullie prijs. We hopen volgend jaar op nog meer inzendingen! 

 

    
 

Hulpouders, bedankt voor jullie inzet. Zonder jullie 

zouden we dit niet kunnen organiseren. 

 

Mocht je volgend jaar het feest niet door het raam 

willen zien, maar er deel van uit willen maken, geef 

je dan op als hulpouder. De ouderraad kan niet 

zonder jullie hulp. 

 

http://www.demeander-delfgauw.nl/

