
 

 

 

 

Agenda  
• ma 28 november:  Oud papier ophalen 

• wo 30 november: Excursie Bakkerij- en ijsmuseum groepen 1 en 2  
• do 1 december: Rapport 1 gaat mee 

• ma 5 december:  Sinterklaas op school (di 6 december om 9.30 uur beginnen) 
• do 8 december: Spreekavond 

• di 13 december: Spreekavond 
• di 20 december: Meandernieuwtje 4 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Met het vieren van Sint Maarten is de gezellige periode weer aangebroken. 

Voorbereidingen voor het feest van Sinterklaas en de kerstactiviteiten zijn in 
volle gang. Bij deze wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om de ouders te 
bedanken die de school weer prachtig versierd hebben, dit maakt het altijd erg 

sfeervol. Ik ben blij dat ik tijdens de Open Dag van afgelopen week weer een 
aantal nieuwe ouders heb mogen ontmoeten. Samen met leden van de 

ouderraad hebben wij verteld over onze school en ons onderwijs. Dit werd als 
heel positief ervaren. 

De culturele excursies worden als zeer waardevol ervaren. Binnenkort zijn de 
groepen 1/2 aan de beurt! Daarover in een volgend Meandernieuwtje vast meer. 

Voor nu veel leesplezier met deze editie! 
Met vriendelijke groeten,  

Koen Elbers 

 

Binnendoor en buitenom 
Wanneer de kleuters naar school worden gebracht en een broertje/zusje in een 

hogere groep zit, is het de bedoeling dat laatstgenoemde wel via de ingang aan 
het bovenbouwplein naar binnen gaat. Misschien is het handig om samen via de 

ingang aan het bovenbouwplein naar binnen te komen en als laatst naar groep 
1/2 te gaan?  

Even snel binnendoor naar de klas is natuurlijk het meest makkelijk, 
maar vaak is de leerkracht dan nog niet in het lokaal, omdat het 

nog te vroeg is. De pleindienst geeft aan wanneer de kinderen van 
de groepen 3 t/m 8 naar binnen mogen. De deuren gaan open om 
8:20 uur, daar zullen wij weer goed op letten.  

De leerlingen starten direct met stillezen. Daarom vragen wij u 
nogmaals om buiten de groep afscheid te nemen.  

Bedankt voor de medewerking. 
 

Medezeggenschapsraad 
De MR houdt zich bezig met advisering en inspraak over allerlei onderwerpen die 
met het beleid van de school of het bestuur te maken hebben. Bijvoorbeeld: de 

vakantieregeling, de inzet van personeel, e.d. 
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Populair gezegd heeft de MR een meedenkfunctie. Een beknopte samenvatting 

van de taken en bevoegdheden van de MR vindt u in de informatiefolder.   
De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschapsraden 

Onderwijs (WMO). Zie voor meer info www.infowms.nl 
Op de website van onze school staat wie er lid zijn namens de ouders en wie de 

personeelsgeleding is. 
Samen met de ouderraad organiseren zij na de kerstvakantie de jaarlijkse 
thema-avond. Wat het onderwerp dit jaar wordt, blijft nog even geheim. Houd de 

website, facebookpagina en prikborden in de gaten! 
 

Op naar het Voortgezet Onderwijs! 
Binnenkort zijn de adviesgesprekken voor het vervolgonderwijs voor leerlingen 
uit groep 8. Dit advies geven wij als school en baseren wij op onze kennis van de 

kinderen, resultaten, observaties in de groep, gesprekken en verstand van de 
verschillende onderwijsniveaus wat wij hebben. Dit gaat altijd in zeer goed 

overleg tussen de leerkrachten van groep 8, groep 7, de intern begeleider en de 
directeur. In het team wordt dit eveneens besproken. 

De eindtoets in april bevestigt vaak ons advies en wanneer er een heroverweging 
nodig is na een hele goede score op de IEP-eindtoets 

(http://www.toets.nl/voorouders ), gaan wij in overleg om het advies eventueel 
bij te stellen. 

Wij worden door de scholen voor Voortgezet Onderwijs altijd gewaardeerd om 
onze zorgvuldigheid en passende adviezen. En daar zijn wij trots op! 

 

Lege batterijen 
* We sparen nog steeds batterijen. We hebben weer mooie boeken gekocht van 
de punten. Lege batterijen? Lever ze in bij ons op school!  

 

Oproepjes 
* We zijn op zoek naar handige en creatieve ouders die van 

een doos een mikbak kunnen maken en van pvc-buis een 
splitsmachine kunnen maken. Werkbeschrijving hebben we 
op school. Wie helpt ons? Info bij juf Barbara, 1/2a.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://isobscholen-my.sharepoint.com/personal/rita_nieuwland_isobscholen_nl/Documents/Meander/Meandernieuwtje/meandernieuwtje%202016-2017/2016-09-13/www.infowms.nl
http://www.toets.nl/voorouders


  

 

Groepen 1 en 2 genieten van de herfst 
De storm en de regen van dit weekend zorgden ervoor dat we heerlijk buiten 

konden spelen!  
Wat hadden we het druk met bladeren opruimen en moddertaarten maken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 1/2a 
SNOEP wat een heerlijk thema! Het prentenboek Het snoepprinsesje staat 
centraal dit thema.  

We tellen snoep en sorteren het. We kopen en verkopen 
het in ons snoepwinkeltje. We knutselen en schilderen 

(potten) snoep. Wat zijn er veel soorten snoep! Zure 
zuurtjes, drop in allerlei soorten, pepermuntjes.  

Sint-Maarten paste goed in dit thema. Met onze mooie 
lampionnen gingen we langs vier huizen in de wijk. Ons 

volgende uitje is naar het Bakkerijmuseum. Het vervoer is 
rond, wat fijn!  

De aankomende weken werken en spelen we fijn over 
Sinterklaas. Daar komt weer een ander soort snoepgoed in 

voor. We volgen met school het Sinterklaasjournaal.  
Veel kinderen in onze klas vinden het leuk om woorden te 
schrijven. Dat komt goed uit want alle snoeppotten moeten worden voorzien van 

een etiket en we zijn begonnen met het bouwen van een pietenhuis, elke kamer 
is weer anders en we plakken daar alle namen op van de kamers. Zoals: 

werkkamer, stafkamer, keuken, slaapkamer enz.  
Zo zijn de kinderen spelenderwijs met letters bezig. 

Het is een fijne en gezellige tijd op school. 

 

 



  

 

Groep 1/2b 
Wat een leuk thema hebben we deze keer: 'snoep' n.a.v. het boek Het 

snoepprinsesje. De snoepwinkel in onze klas is een groot succes! We sorteren 
snoepjes en maken er ook groepjes mee, bijv. groepjes van 5. 

Ook kijken we hoeveel letters er zitten in onze naam. We tellen 
met pepernoten; wie heeft meer letters, wie minder, wie 

evenveel? 
Onze lampionnen zagen er dit jaar ook weer prachtig uit! We 
hebben heel hard liedjes gezongen en lekkere dingen gekregen! 

Ondertussen is Sinterklaas met zijn stoomboot in onze klas.  
In de zandtafel maken we 

chocoladeletters en de 
snoepwinkel wordt langzaam 

omgetoverd tot de keuken van 
Wellespiet. We gaan 

heerlijk spelen in de 
'bakkerij' en daar 

koekjes en taarten 
bakken. 30 november 

gaan we naar het 
Bakkerijmuseum in Medemblik. Dat wordt vast heel erg 

leuk!  
 

Groep 3 
Wat een gezellige tijd is er weer aangebroken, we zijn helemaal in de 
sinterklaassfeer. In de klas hebben we een pietenbakkerij gemaakt, waarin 

heerlijk wordt gespeeld en gebakken. Ook zijn we bezig met de voorbereiding 
van een welkomsdans voor Sinterklaas en hebben we mooie dingen geknutseld. 
Ondertussen gaat het leren lezen ook gewoon door, wat weten de kinderen al 

veel letters! Sinds de herfstvakantie beginnen we 's morgens met stillezen en dat 
kunnen de kinderen al prima. Wat fijn dat de kus op de gang zo goed gaat, dat 

zorgt voor een rustige start van de dag. 
We maken er een paar mooie weken van, we volgen het Sinterklaasjournaal op 

de voet! 
 

Groep 4 
Na de herfstvakantie zijn wij begonnen met het ontwerpen van een lampion voor 
Sint Maarten. Iedereen mocht zelf iets verzinnen en maken. Ze zagen er prachtig 

uit. Samen met de kinderen van groep 3 en 5 zijn we op 11 november in een 
donker speellokaal voor elkaar gaan zingen. Gelukkig was het die dag droog, dus 

konden de kinderen heerlijk 's avonds snoep ophalen. In de klas zijn we het 
onderwerp "Vroeger" aan het afronden. Tijdens de Kinderboekenweek kwamen er 

opa's en oma's voorlezen en hadden we het over onze eigen stamboom. En hoe 
was het op school toen opa en oma kind waren? De opa van Melle kon dat heel 

mooi aan ons vertellen. Van de bibliotheek hadden we foto's van die tijd te leen 
gekregen. We weten dat het er toen heel anders aan toe ging dan nu. In het 



  

 

nieuwe jaar zullen we in Hoorn het Museum van de Twintigste Eeuw bezoeken 

om dit onderwerp helemaal af te sluiten. Nu zijn we al over Sinterklaas aan het 
werk. Met rekenen moeten we nu de tafels 1, 2 en 10 van links naar rechts en 

van boven naar beneden helemaal door elkaar zo op kunnen zeggen. En bij taal 
en spelling: wanneer schrijf je een ij, ei, f, v, au, of ou? Dat zijn de weetwoorden 

die we nu moeten weten. Wat leren we toch veel in groep 4!  
Donderdag 24 november mogen we naar het Ter Coulsterbos, waar we op zoek 
gaan naar allerlei paddenstoelen. We krijgen dan begeleiding door cursisten van 

het Instituut voor Natuureducatie. 

 

Groep 5 
Afgelopen donderdag was het zo ver: we hadden ons groepsoptreden! Tussen 

alle feesten door stond dat ook nog op het programma. En daarom kwamen we 
al snel op het thema Feest! Want we vieren best veel leuke feesten, hier in 

Nederland. De kinderen hebben in groepjes een feest uitgewerkt tot toneelstukje, 
liedje of dansje. Goed samenwerken was belangrijk, en dat is heel goed gelukt! 

De juffen zijn trots op deze kanjers! Op naar het volgende feest: Sinterklaas op 5 
december met voor het eerst surprises in groep 5! In de week van Sint Maarten 

kregen we overigens nog iemand van het Witte Kerkje in de klas op bezoek, die 
ons veel bijzondere en interessante dingen heeft verteld over dit kerkje. 

 

Groep 6 
Het is een gezellige periode. De lampion heeft zijn nut al bewezen en heeft nu 

misschien in huis een mooi plekje 
gekregen. Ze waren tenslotte erg mooi 

geworden! Ook de samenzang in de 
speelzaal (canon!) was gezellig en mooi. 

Er moet tussen alle gezelligheid ook 
gewerkt worden. Met rekenen zijn we bezig 

met oppervlakte (lengte x breedte), met 
vragen als "wanneer 1/3 van een plank 4 
cm is, hoe lang is dan de hele plank?" en 

nog steeds met verhoudingstabellen. Dat 
laatste gaat steeds soepeler. 

Spelling draait deze week onder andere om 
de wij-vorm van een woord, bijvoorbeeld de wij-vorm van 'ik beloof'.  

 

Groep 6/7 
We zitten midden in allerlei leuke feesten.  
Met de groepen 6, 6/7 en 8 Sint Maarten hebben we liedjes gezongen in de 

gymzaal. Iemand kwam van allerlei leuke weetjes over het Witte Kerkje van 
Heiloo vertellen. Jasper uit groep 7 mocht op 11 november op uitnodiging in het 

Witte Kerkje het licht aansteken om 18:30 uur. We kregen allemaal een 
bouwplaat van het kerkje en hebben die dezelfde dag nog in elkaar gezet. 

Inmiddels hebben we een dodehoek-les van Arjen gehad. Iedereen mocht even 



  

 

zelf ervaren wat het was om in een cabine van een 4 meter hoge vrachtwagen te 

zitten.  
De voorstelling van groep 5 vonden we erg leuk.  

De schakers hebben het goed gedaan met het schaaktoernooi. Top!  
Wij zijn druk met procenten, breuken en het lijdend voorwerp bezig.  

Verder hebben we een gaaf 
pietenboek waar we in werken als we 
tijd over hebben...  

 

Groep 8 
Afgelopen periode hebben we weer 

hard gewerkt! Ons schaakteam is 
eerste geworden van alle scholen uit 

Heiloo. 
Komende periode staat er weer een 

aantal leuke activiteiten op het 
programma. Dinsdag 22 november 

gaan we de huisvuilcentrale in 
Alkmaar bezichtigen. Vrijdag 25 

november gaan wij op bezoek bij het 
Willem Blaeu in Alkmaar. 

 

Lego Mindstorms 
Vandaag vrijdag 11 november was de eerste keer dat we met groep 8 aan de 
gang gingen met Lego Mindstorms.  

Met Lego Mindstorms kun je diverse robots en machines bouwen die voorzien zijn 
van een computer. De robot heeft sensoren en motoren. Met software kun je met 

programmablokken de robot zelfstandig taken laten uitvoeren. 
Klinkt ingewikkeld, maar als je eenmaal bezig bent valt dat best mee.  
Na een korte kennismaking en een oefening waarbij een van ons een robot 
moest voorstellen en de leerling het programma, werd op eenvoudige wijze 

uitgebeeld wat programmablokken zijn en 

wat ze bewerkstelligen. 
Daarna werd met de oefeningen uit de 

"EV3 educational software" stap voor stap 
de kennis over de robot uitgebreid en het 

probleemoplossend vermogen van de 
leerlingen gestimuleerd. 

Aan het einde van de 1e sessie werd in de 
laatste 10 vrije minuten al flink 

geëxperimenteerd. Dat belooft wat voor 
de komende weken! 

Hans, Sylvia, Marco en Timo 
 
 



  

 

*Bijdragen van derden* 
  

Mad Science komt weer op Meander met te gekke nieuwe lessen! 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 27-1-

2017, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich opgeven voor de naschoolse 
wetenschap- en techniekcursus. 

De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is 
voor kinderen die al eerder hebben meegedaan.  

De cursus is op donderdag om 15:30 uur, vanaf 2-3-2017.  
De lessen duren een uur. De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de 

wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. In elke les staat 
een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit 

uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte 
wetenschapper! Na afloop van de show wordt de informatie aan de kinderen 

meegegeven. Per cursusgroep kunnen 15 tot 24 kinderen mee doen. Bij minder 
aanmeldingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) 

starten we een tweede groep. Inschrijven kan t/m 13-2-2017. Nu al nieuwsgierig 
of inschrijven? Kijk dan op nederland.madscience.org 

http://nederland.madscience.org/

