
 

 

 

 

Agenda  
• do 16 februari:  Groepsoptreden groep 1/2A    

• vrij 17 februari:  Studiedag hele school – alle kinderen zijn vrij  
• ma 20 t/m vrij 24 februari: Voorjaarsvakantie 

• wo 8 maart:  Volleybaltoernooi groepen 5 en 6 
• do 9 maart:  Groepsoptreden groep 6 

• di 14 maart:  Meandernieuwtje 6 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
De tijd vliegt! Nog 2 weken en dan is het alweer voorjaarsvakantie. 

Voor de vroegboekers, de datum voor 2018 staat op de website. 
Er is al weer veel gebeurd in 2017. Zo heeft groep 6 muziekles gekregen van de 
harmonie, is groep 8 naar kinderdagverblijf PomPom geweest om voor te lezen in 

het kader van de voorleesdagen en zijn er succesvolle basketbaltoernooien 
gespeeld in de nieuwe schooltenues!  

Ook de thema-avond over hoogsensitiviteit en kinderyoga was een groot succes. 
Dank aan de organisatie van de OR en MR. 

Binnenkort start de naschoolse cursus van Mad Science weer. Samen met 
kleuteryoga, engels en de lessen striptekenen, hebben we al een mooi aanbod 

naschoolse activiteiten. 
Veel leesplezier met dit Meandernieuwtje en alvast een fijne voorjaarsvakantie! 

Met vriendelijke groeten,  
Koen Elbers 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Voor de groepsindeling is het prettig om op tijd te weten welke kinderen nog 

gaan starten op Meander. Mocht u uw kind(eren) nog niet hebben ingeschreven, 
op de website staat het formulier of vraag even aan de leerkracht of aan meester 

Koen. 
We zijn wederom erg blij dat er we het komende schooljaar weer kunnen starten 

met 2 kleutergroepen! 
 

Teach Like A Champion 
Dit is de titel van een cursus die momenteel door een groot aantal leerkrachten 

op Meander gevolgd wordt of al is gevolgd. We leren tijdens deze cursus een 
aantal hele praktische technieken om nog beter les te geven. Naast dat het in de 

groep echt werkt, is het ook weer fijn om jezelf te professionaliseren. 
Dus mocht u thuis horen over de wisbordjes of de ijslollystokjes? Vraag maar 

waarvoor die gebruikt worden! 
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Verlofaanvraag 
Soms komt het voor dat wanneer vakanties geboekt worden, er ouders bij de 

directie melden dat plotseling vluchttijden gewijzigd zijn en zij een dag eerder 
moeten vertrekken naar hun bestemming. Dit betekent dat er in enkele gevallen 

kinderen eerder op vakantie gaan dan toegestaan. 
Wanneer dit daadwerkelijk problemen oplevert m.b.t. de schooltijden, dient de 

wijziging van vluchtgegevens bij de directie te worden aangetoond. 
Luchtvaartmaatschappijen melden een dergelijke wijziging per mail.  
De leerplichtambtenaar controleert de afwezigheid van leerlingen streng en 

vooral bij de voorjaars- en meivakanties. School maakt melding van zowel 
ongeoorloofde als geoorloofde afwezigheid van de leerlingen, specifiek op dagen 

vóór en na de vakanties. 
Een verzoek om u te houden aan de regels van de leerplicht en in geval van 

verlof buiten de reguliere schooltijden contact op te nemen met de directeur. 
 

 

Even voorstellen 
Hallo, ik ben Menno en ik kom stage lopen in groep 3. Dit 

doe ik op de donderdag en de vrijdag van 9 februari tot en 
met 21 juli. Ik ben een tweede jaars onderwijsassistent. Deze 

opleiding volg ik op het Horizon in Alkmaar. Ik ben 19 jaar en 
kom ook uit Heiloo. Na deze opleiding wil ik mij gaan 

specialiseren in het individueel begeleiden van zwakke 
leerlingen of leerlingen die daar behoefte aan hebben.  
 

Hoi allemaal, mijn naam is Demi Romein.  
Ik zit op het Horizon College Alkmaar en ik studeer daar voor 

onderwijsassistent. Ik zit in mijn 2e leerjaar en heb al stage 
gelopen op de St. Radboudschool Heiloo. Nu kom ik stage 
lopen op OBS Meander in groep 5. Ik ben 18 jaar oud en mijn 

grootste hobby is hockeyen. Ik hockey bij HV de Terriërs in 
Heiloo. Ik heb er heel veel zin in om met de kinderen van 

groep 5 het 2e deel van het schooljaar af te maken. Helaas 
loop ik stage tot de zomervakantie en ga ik na de 

zomervakantie weer naar een andere school toe.  
Groetjes en tot snel, Demi.  

 

Oproepje 
Voor de groepen 1-2 zoeken we lege DVD-doosjes. Graag 

inleveren bij de leerkrachten. 
 

 

 

 



  

 

Groep 1/2a 
Bouwen, metselen, hijsen we hebben het allemaal gedaan in 

onze klas! We begonnen dit thema met een rondje lopen door de 
wijk. Daar zagen we al veel verschillende soorten huizen, 

voortuinen, achtertuinen, balkon, brug, plat dak, dakpan enz. 
Sommige kinderen wonen in een rijtjeshuis, dat is gezellig want 

dan kun je naast je vriendje wonen en andere wonen in een 
vrijstaand huis en dat is leuk want dan kun je een rondje om 
je huis rennen. We hebben veel geleerd dit thema en we 

laten dat graag zien tijdens ons groepsoptreden op 16 
februari om 14.45 uur. 

Wat verder nog bijzonder was de afgelopen weken:  
*Bij Hester thuis hadden ze een jong poesje gekregen, hij 

heet Stip. Hij kwam even bij ons in de klas kijken.  
*Huub had een geweldig boek meegenomen. Er stonden 

geen tekeningen in maar toch moesten de kinderen heel hard lachen! 
 *Ties zijn tand ging er zomaar uit in de klas! Dat is pas 

bijzonder! 
 *We gingen proberen om van water ijs te maken en dat 

lukte! Bekertjes met water buiten en wachten maar. 
 *We kregen bezoek van Olaf in de klas! Hij zag er wel iets 

anders uit dan in de film Frozen, maar 
het was wel leuk dat hij er was! 

 Ook kregen we een les harp spelen 
vanuit de muziekschool. Voor iedereen 
was er een harp(je). Heel gaaf! 

 

 

Groep 1/2b 
Wat was ons thema 'bouwen' leuk 

en wat hebben we veel geleerd, 
gemaakt en uitgeprobeerd! 

Tijdens de wandeling door de wijk zagen we dat veel 
huizen er niet hetzelfde uit zien en dat de huisnummers 

steeds een cijfer overslaan. Daarom hebben we geteld 
met sprongen van twee. Knap hè?  

We hebben ontdekt dat 'metselen' 
veel steviger is dan 'stapelen', moeilijke woorden geleerd als 

bijv. cement, kozijn en wolkenkrabber, 
geoefend met de letter 'h' en de letter 

't' én zelf bouwtekeningen gemaakt. 
Natuurlijk hebben we ook heel veel 

gebouwd in de klas; met dozen, met 
satéprikkers, met constructiemateriaal 
en heel veel met blokken. Onze 

bouwhoek was door juf twee keer zo 



  

 

groot gemaakt anders pasten alle bouwwerken er niet in.        
Naast al het bouwen hebben we ook hele leuke muzieklessen gehad. 
Met de methode '1, 2, 3 Zing' op het Digibord hebben we geoefend met maat en 

ritme en bij de workshop 'Harp spelen' hebben we zelf geprobeerd om een harp 
te bespelen. 

Heeft u alle foto's op de website al gezien? Ze zijn leuk! 
 

Groep 3 
Ons groepsoptreden was een groot succes, bedankt voor alle leuke reacties na 

afloop!  
De komende tijd wordt ook weer leuk, zo vieren we aanstaande donderdag het 

letterfeest in onze groep omdat we dan alle letters hebben geleerd. We gaan 
allerlei feestelijke activiteiten rondom letters doen, wat dat precies is blijft nog 

even een verassing! Wat wel leuk is om te vermelden is dat groep 8 ons komt 
assisteren deze middag.  

Vanaf donderdag hebben we een nieuwe meester in de klas, hij heet meester 
Menno en hij doet de opleiding voor onderwijsassistent. Hij komt stage lopen op 

donderdag en vrijdag tot de zomervakantie.  
Na de kerstvakantie is Liz bij ons in de klas gekomen. Wat gezellig dat je erbij 

gekomen bent Liz, je bent van harte welkom!  
 

Groep 4 
Wat heerlijk dat oom Rijp toch nog even in 
Nederland is geweest.  

In de klas hebben we een winterhoekje met 
koning Winter ingericht. Misschien zouden we 

deze winter nog een keertje kunnen 
schaatsen en een sneeuwpop maken? Helaas, 
dat is niet gelukt. Gelukkig heeft oom Rijp wel 

heel erg goed zijn best gedaan en konden we 
toch nog een winterwandeling maken. Wat 

was de natuur mooi met al die ijskrisstallen 
aan de takken.  

Helaas is vrouwtje Dooi nu weer in het land en regent het weer. Veel 
winterboeken hebben we de afgelopen weken voorgelezen. Tijdens de Nationale 

Voorleesdagen hadden wij op Meander geen bekende Nederlanders in de klas om 
voor te lezen, dus deden wij het zelf! Om de beurt lazen de leerkrachten aan 

enkele andere groepen voor.  
In onze groep doet Dayyan al heel erg goed mee. Hij is vanuit Den Helder naar 

Heiloo gekomen. We hopen dat hij snel vrienden krijgt waar hij ook na schooltijd 
mee kan spelen. Spannend hoor allemaal voor hem. Volgende week vrijdag 10 

februari hebben wij een Basketbal clinic in de gymzaal onder onze gymtijd. Daar 
hebben wij veel zin in.  
 
 

 



  

 

Groep 5 
Wat een kanjers, die kinderen van groep 5! Er wordt hard gewerkt, veel toetsen 

gemaakt, maar ook tijd voor leuke dingen. Donderdag 16 februari gaan we naar 
de bibliotheek Heiloo. In een ‘battle’ spelen de meisjes (Mutsen) tegen de 

jongens (Losers). Door het zelf verzinnen en uitvoeren van zoekopdrachten laten 
beide groepen zien dat Losers en Mutsen sterk uit de strijd kunnen komen. Zo 

ontdekken ze de verrassende gebruiksmogelijkheden van deze virtuele maar ook 
echte bibliotheek. Deze ochtend, donderdag 16 februari, graag alle 
kinderen op de fiets naar school! 

Dinsdag 14 maart hebben we onze jaarlijkse voorstelling van ABC, dit keer op de 
muziekschool. Hierover volgt na de vakantie meer informatie. 

Ook proberen we genoeg te tekenen/knutselen om de 
klas gezellig te maken. En we hebben wat moois voor 

juf Lieke gemaakt, want die missen we wel hoor!  
Met gym zijn we aan het oefenen voor het 

volleybaltoernooi. Er hebben zich al veel kinderen en 
begeleiders opgegeven, super! Ook hierover volgt na 

de vakantie meer informatie.  
Vanaf donderdag 9 februari start in onze groep Demi. 

Zij is stagiaire en doet de opleiding 'klassenassistent' 
op het Horizoncollege. Ze zal tot aan de 

zomervakantie op donderdag en vrijdag aanwezig 
zijn. Welkom Demi! 

We wensen iedereen alvast een fijne voorjaarsvakantie! 
 

Groep 6 
Ons groepsoptreden is pas over een week of vijf, maar toch beginnen de grove 
lijnen zich al af te tekenen. Het wordt een stuk met toneel en met veel dans. 
Daarvoor zijn we ook al aan het repeteren. Dat het eerst allemaal slechter wordt 

voordat er pareltjes ontstaan, dat hebben de meeste groepjes al ervaren. Maar 
uiteindelijk gaat het echt goed komen!  

Met tekenen hebben we goed ons best gedaan op een perspectief tekening. Het 
betrof een opdracht met twee verdwijnpunten. De eerste exemplaren zijn al te 

bewonderen in de gang.  
 

Groep 6/7 
Groep 6/7 heeft buiten genoten van het 

mooie winterse weer. De rijp die we 
zagen, zag er heel gaaf uit.   We hebben 

ons erg ingezet tijdens de CITO-week en 
tussendoor free running gedaan met de 

gym.  
Maandag kwam iemand speciaal voor de 

meiden in groep 7 iets vertellen over 
een nieuw te starten groep voor leuke 

activiteiten in het Trefpunt.  



  

 

 

Haruki mocht naar voren komen bij de voorstelling van Mad 
Science. 

Op woensdag 8 februari mag heel groep 6/7 in trainingspak 
naar school, want dan krijgen we de aftrap van de RABO AZ-

voetbaltoer samen met groep 8.  
 

Groep 8 
In groep 8 zijn we nu een aantal weken bezig met de weektaak. Iedere maandag 

plannen de kinderen ongeveer 15 taken in hun agenda. Daarbij houden ze 
rekening met instructiemomenten en lengte van de opdrachten. Wij vinden dit 

een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de middelbare school.  
Afgelopen donderdag hebben 12 kinderen voorgelezen aan de kinderen van 

kinderdagverblijf PomPom. Vanwege het grote succes gaan 
er de komende twee weken nogmaals een paar kinderen 

voorlezen! Over voorlezen gesproken! Laura, onze 
voorleeskampioen, gaat maandag 13 februari in de 

bibliotheek van Heiloo tegen de andere voorleeskampioenen 
van Heiloo strijden.  

Vorige week woensdag 
hebben alle kinderen van 

onze groep meegedaan aan 
het basketbaltoernooi. Wat 

een gezellige middag was dat 
met z’n allen!  

We doen dit jaar met groep 6/7 en 8 mee aan de 

Rabo AZ voetbaltoer. Woensdag vindt de aftrap 
plaats. Alle kinderen worden in sportkleding 

verwacht. In 9 weken komen de onderwerpen: Respect, Voeding, Omgaan met 
geld en Samenwerken en bewegen aan bod.   

Er wordt hard gewerkt in groep 8, maar dat mixen we met ontspannen 
activiteiten!  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 

* * * 

Leren typen op Meander met Typeworld 
Met ingang van maart 2017 verzorgt Dompvloet Opleidingen uit Heiloo de cursus Typen op de 
Meander.  
De belangstelling is meestal groot want hoe belangrijk het is om met 10 vingers en blind te kunnen 
typen zal voor iedereen duidelijk zijn. Op de middelbare school heb je meteen een voorsprong en als 
je het typen eenmaal beheerst, verleer je het je hele leven niet meer. Een waardevolle investering 
van 14 weken waar je altijd profijt van blijft houden. 
Dompvloet verzorgt al decennia cursussen Typen en sinds enkele jaren gebruiken wij daarvoor 
TypeWorld. Bij kinderen van groep 6, 7 en 8 slaat dit heel goed aan. Het leren typen in gamevorm is 
leuk en je leert het goed en snel. Naast elke week een les volgt de docent de kinderen online. De 
docent begeleidt en stimuleert ze met voortgangsberichtjes en aanwijzingen op het juiste moment. 
Inschrijven voor de cursus die in maart start kan via www.tijdvoortypen.nl.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tijdvoortypen.nl/


  

 

 
 


