
 

 

 

Agenda  
• vr 14 oktober:   Culturele excursie gr. 6/7 Muiderslot 
• ma 17 t/m vr 21 oktober: Herfstvakantie 

• ma 24 oktober:  Luizencontrole 
• ma 31 oktober:   Ophalen oud papier 

• wo 2 november:     studiedag hele school, alle kinderen zijn die dag vrij 

• do 3 november:     Groepsoptreden groep 1/2b 

• vr 11 november:  Sint Maarten 
• wo 16 november:     Inloopochtend nieuwe ouders 
• do 17 november:     Schoolschaaktoernooi 

• do 17 november:  Groepsoptreden groep 5 
• di 22 november:   Meandernieuwtje 3 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
De Kinderboekenweek is in volle gang en in alle groepen zijn er leesactiviteiten in 

het thema 'Voor altijd jong!’. Opa's en oma's lezen voor, maar ook lezen 
kinderen van Meander voor aan de peuters in de peuterspeelzaal in ons gebouw. 

Voor het derde jaar op rij organiseren wij culturele excursies voor alle groepen 
om ons aanbod te verrijken. Dit jaar staan deze excursies in het thema van 

Cultureel Erfgoed. Deze week gaan de groepen 6/7 en 8 daarom naar het 
Muiderslot! 

De andere groepen zijn ook al bezig met het plannen van hun uitjes. 
In komende nieuwsbrieven vinden we vast verslagen van de ervaringen! 

Met vriendelijke groeten,  
Koen Elbers 

 

Privacy publicatie beeldmateriaal 
U heeft schriftelijk aan kunnen geven hoe wij om dienen te gaan met 

beeldmateriaal van uw kind(eren). 
Hier proberen wij zo goed mogelijk op te letten. Mocht er een foto tussendoor 

glippen, dan horen wij dit graag! Mail naar school en het komt weer goed. 
Mocht u toch de toestemmingsverklaring voor publicatie van beeldmateriaal 
willen wijzigen, dan kan dit natuurlijk door het formulier nogmaals in te vullen. 

Deze is verkrijgbaar bij de leerkracht van uw kind(eren) of de directie. 
 

Ouderbijdrage 

Een paar weken geleden heeft u de mail ontvangen met hierin het verzoek om de 
ouderbijdrage te betalen. Met deze vrijwillige ouderbijdrage organiseert onze 

Ouderraad veel mooie activiteiten voor onze kinderen. Zo is bijvoorbeeld de 
organisatie rondom het Sinterklaasfeest alweer in volle gang! 

Mocht u vragen hebben over de ouderbijdrage, neemt u gerust contact op met 
school. 
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Inloopochtend nieuwe ouders 

Woensdagochtend 16 november is er van 9 tot 11 uur een inloopochtend voor 

nieuwe ouders op onze school. 
Wij staan samen met ouders en kinderen klaar om de school te laten zien en te 

vertellen over ons onderwijs. Mocht u mensen kennen die op zoek zijn naar een 
basisschool voor hun kind(eren), wijs hen gerust op deze mogelijkheid om 

Meander in bedrijf te zien! 
 

Wijziging e-mailadres 

Het e-mailadres van school is gewijzigd naar info.meander@isobscholen.nl   
 

Mededeling Kinderboekenweek-commissie:  
Woensdag 5 oktober hebben we de Kinderboekenweek officieel op Meander 
geopend. Het onderwerp is dit jaar ‘Voor altijd jong’. Met een klein toneelstukje 
zijn we gestart. Juf Julia en juf Sandra hadden zich als overgrootmoeders 

verkleed. Omdat het voorlezen door de hele school centraal staat, gingen zij 
voorlezen voor de groepen 1 t/m 4. Dat ging niet helemaal goed. Maar de 

kinderen konden heel goed uitleggen hoe je wel moet voorlezen. De kinderen van 
de hogere groepen lezen op verschillende momenten aan de kinderen van de 

onderbouw voor. Heel leuk om dat te zien. Daarnaast heeft een aantal kinderen 
van groep 8 voorgelezen aan de peuters in de peuterspeelzaal. In verschillende 

groepen lezen opa's of oma's voor aan de kinderen. Daarvoor willen wij iedereen 
bedanken. 

 
 

Luizencontrole 
De luizen zijn nog steeds aanwezig op Meander. Ook in de vakantie geldt: blijven 

kammen, het liefst 2x per dag voor twee weken. Meer informatie en een 
kaminstructie vindt u op de website van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis. 

 

 

 

mailto:info.meander@isobscholen.nl
http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/


  

 

Oproepjes 
Wie heeft er nog joggingbroekjes en ondergoed in de maten 98/104 t/m 128 

voor de kleutergroepen? Met het verschonen van ongelukjes is dit makkelijk 
aantrekken voor de kinderen. 

Groep 1/2a 
Wat een leuk thema over opa's en oma's. We leren over oude 
spullen demonteren. We ontdekken hoe de binnenkant van 

apparaten er uit zien. 
We hebben geleerd hoe je eigenlijk opa of oma kan worden. Er zijn 

oma's aan het voorlezen geweest in de klas, wat kunnen ze dat 
goed! 
We hebben geleerd over onze eigen familie, 

stamboom maken en over wie is je tante/oom en 
hoeveel heb je er. 

We hebben ook een grafiek gemaakt. We sluiten 
het thema vrijdag af met gezelschapsspelletjes 

spelen met je opa en oma. Dus lekker 'Mens 
erger je niet' en Ganzenbord spelen, samen met 

een heerlijk kopje thee, veel plezier allemaal.  
Nu is het bijna herfstvakantie en daarna komt er 

een leuke en gezellige periode aan. Bedankt 
ouders voor het zo enthousiast meegeven/uitlenen van jullie spullen.  

Wist u dat we regelmatig nieuwe foto's zetten op de site onder het 
kopje: foto's groep 1/2a. 

 

Groep 1/2b 
Wat een leuk thema: opa en oma! En wat hebben we veel geleerd! 

We weten nu wat evenveel is en ‘eerlijk delen’. 
We hebben gepraat over wat een letter is, een woord en een zin en over ‘groot, 

groter, grootste’ en ‘dik, dikker, dikste’. 
We hebben heel vaak het liedje gezongen van Opa Bakkebaard en een versje 
geleerd over opa en oma. Natuurlijk hebben we ook mooie dingen geknutseld. 

Onze klas hangt er vol mee! 
De ‘Werkplaats’ in de klas is een groot succes. We halen oude apparaten uit 

elkaar met echte schroevendraaiers en proberen ook om ze weer in elkaar te 
zetten. We hebben ontdekt hoe apparaten er van binnen uitzien. 

Het voorlezen in de klas was tijdens dit thema wel heel gezellig; de oma’s en 
opa’s van Thijmen, Milan, Feline, Arlen, Liv en Bram hebben bij ons voorgelezen. 

Wat was dat leuk!  



  

 

Vrijdag gaan we spelletjes doen met opa’s en oma’s en sluiten we het thema af. 

Fijne herfstvakantie allemaal! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3 
De eerste 2 kernen van taal zijn bijna afgerond en met deze letters kunnen we al 
heel veel woorden en korte zinnetjes lezen. We oefenen dan ook vaak met ons 
klikklakboekje, veilig en vlot boekje en we lezen ook al in echte leesboekjes.  

De Kinderboekenweek is vorige week geopend door oma Stien en oma Trijntje. 
We krijgen deze week verschillende oma's op bezoek die in de klas gaan 

voorlezen.  
De oma van Daan kwam voorlezen. En maandag kwam de oma Djamilla. Dat was 

erg leuk!  
Ook hebben we een bingokaart. We mogen dan elke dag op allerlei verschillende 

manieren lezen. Bijv. met een leuk hoedje op, of met een knuffel of buiten. 

     

 
 

 
 

 
 



  

 

Als de kaart vol is hebben we bingo en mogen we iets leuks uitzoeken. We lezen 

al 1 en soms 2x per dag 5 minuten stil uit een boekje. We mogen natuurlijk wel 
fluisterend hakken en plakken als dat nodig is. Met rekenen hebben we al flink 

geoefend met de getallenlijn en tellen t/m 12. We gaan de komende weken 
verder met getallen splitsen. Bijv. 5 kun je splitsen in 1 en 4 maar ook in 2 en 3 

en 5 en 0. 
We gaan deze week ook verder met de herfstkijkdozen. Er wordt al ijverig 
geknutseld en gekleid. Ze worden vast heel mooi! 

 

Groep 4 
In onze groep hebben we het over vroeger gehad. Wij leven nu, wij hebben een 

papa en een mama. Veel kinderen hebben gelukkig nog een opa en een oma. Er 
zijn zelfs kinderen die een overgrootmoeder/-vader hebben. We hebben een 

stamboom gemaakt waar de kinderen hun familie in tekenden. Vanwege de 
Kinderboekenweek kwamen er ook bij ons in de groep oma's en een opa 

voorlezen. Zo kwam ook héél vroeger ter sprake. Misschien zijn onze 
voorvaderen wel ridders of jonkvrouwen geweest en leefden zij in een kasteel. Zo 

hadden we het over 1573, de Spanjaarden probeerden Nederland te veroveren. 
Gelukkig is dat in Alkmaar niet gelukt. Daarom vieren we elk jaar op 8 oktober 

Alkmaars Ontzet. In de klas hebben we een hoekje ingericht met boeken en 
attributen over ridders en kastelen. Deze week ruimen we dat allemaal weer op 

en gaan we denken en werken aan de lampions voor 11 november. 
 

Groep 5 
Twee weken geleden hebben we een hele week héél gezond gedaan! We hadden 
ons ingeschreven voor de Week van de Pauzehap en kregen van Albert Heijn een 

pakket met allemaal gezonde tussendoortjes. Het was wel even wennen: 
komkommer met yoghurt en peterselie als dipsaus (waarom doe je nou zout in 
de yoghurt, juf?), mozzarella met tomaat en veel fruit. Eigenlijk vond bijna 

iedereen het best heel lekker. Soms moet je gewoon wat proberen. Helaas werd 
de gezonde pauzehap de week erna op een laag pitje gezet, want tja, vier 

verjaardagen in één week, daar hoort natuurlijk ook wel eens iets ongezonds 
lekkers bij... Ondertussen is het best heel hard werken in groep 5. We zijn 

gestart met de nieuwe methode technisch lezen: Leesparade. En dan blijkt toch 
dat lezen best heel leuk kan zijn! Ook zijn we druk met de tafels bezig, nog even 

en dan hebben we alle tafels gehad. Blijf ze thuis ook goed oefenen. Na de 
herfstvakantie hebben we op donderdag 17 november ons groepsoptreden. 

Iedereen is dan vanaf 14.45 uur van harte welkom! Allemaal een fijne 
herfstvakantie gewenst!  

 

 

 

 

 



  

 

Groep 6 
Groep 6 is bezig met een mysterieuze knutselopdracht. De kinderen volgen prima 

het stappenplan, maar hebben nog geen idee welke kant het op gaat.... Wordt 
vervolgd. 

Bij rekenen gingen we bepalen hoeveel tijd er zit tussen twee digitale klokken. 
Dat ging best goed! Ook hebben we geoefend met verhoudingstabellen. Dat was 

even lastiger. Toen zat het nog in het huiswerk ook :( Gelukkig mochten ze er 
twee weken over doen. 
 

Groep 6/7 
Wij zijn 7 oktober naar de bieb geweest t.a.v. de Kinderboekenweek. Foto's 
staan binnenkort op de site. 

Marijn is als stagiaire twee weken bij ons in de groep. Erg gezellig en helpt ons 
goed. 

Wij hebben nog meer spullen kunnen aanschaffen voor Lego Mindstorm. Na de 
herfstvakantie start een nieuwe groep. Komende vrijdag gaan we naar het 

Muiderslot. We hebben er heel veel zin in. 
 

Groep 8 
Afgelopen periode is weer voorbij gevlogen! 
In de klas hebben we heel hard gewerkt, bij spelling zijn de Franse leenwoorden 

behandeld en met rekenen zijn wij bezig met breuken delen en 
vermenigvuldigen. We zijn begonnen met een onderlinge competitie voor 

schaken, omdat op 17 november het Heilooër schaaktoernooi is. We hebben 
afgelopen week kinderpostzegels verkocht en hopen dat wij veel geld hebben 

opgehaald voor het goede doel. Een aantal kinderen heeft in het kader van de 
Kinderboekenweek voorgelezen bij peuters. Vandaag zijn wij met de klas naar 

het Muiderslot in Muiden geweest. 
 
 


