
 

 

 

 

Agenda  
• do 22 december:  Kerstviering op school 

• vr 23 december: Start kerstvakantie om 12:00 uur, alle leerlingen ‘s middags vrij!  
     

• ma 26 december t/m vrij 6 januari: Kerstvakantie  

• ma 9 januari:  Ophalen oud papier 

• woe 18 januari:  Basketbaltoernooi groep7  
• woe 25 januari: Basketbaltoernooi groep 8 

• woe 25 januari: Thema-avond OR/MR inloop v.a. 19:15, aanvang 19:30 uur 
• do 26 januari:  Groepsoptreden groep 3 

• ma 30 januari:  Start CITO-toetsen groepen 2 t/m 7 
• di 7 februari:  Meandernieuwtje 5 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Eén en al gezelligheid in de groepen op Meander! Bij binnenkomst staan vaak de 

haardvuurtjes al digitaal te branden en klinkt er een sfeervol kerstliedje. 
Er worden kerststukjes gemaakt en groep 5 heeft dat zelfs bij de Buitenka(n)s 

gedaan.  
In groep 8 is er nog even extra aandacht besteed aan veilig omgaan met 

vuurwerk en kwam bureau Halt uitleggen wat de consequenties zijn van bijv. 
vuurwerk afsteken wanneer het nog niet mag. 
In groep 5 zijn zowel juf Lieke als juf Esther ziek. Dat is toch wat! Gelukkig zijn 

de andere leerkrachten enorm flexibel en wordt er van dagen gewisseld en extra 
gewerkt om continuïteit in de groep te waarborgen. We wensen juf Lieke en juf 

Esther veel beterschap! 
Aanstaande donderdag vieren wij het kerstfeest op school en zoals elk jaar 

belooft dit weer een hoogtepuntje van het schooljaar te worden. 
Namens het team wens ik u hele fijne en gezellige kerstdagen toe en een heel 

gelukkig en gezond 2017! 
Met vriendelijke groeten,  

Koen Elbers 

 

Thema avond OR/MR 
Het wordt een inspirerende avond waarbij twee sprekers een presentatie geven. 

Sandra Schot zal iets vertellen over hoog sensitiviteit (beelddenken, 
hoogbegaafheid, verschillende gevoeligheden) bij kinderen. Astrid Kops vertelt 

welke positieve invloed kinderyoga heeft op het welzijn van uw kind. 
Aanmelden voor deze avond kan via info.meander@isobscholen.nl 
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Kerstbomen 
De kerstbomen die in de klassen staan, worden vrijdag buiten het 

hek van het kleuterplein gezet. Ze zijn vaak nog prima te gebruiken 
en mogen gewoon mee naar huis genomen worden!  

Mocht u er alvast 1 of 2 of meer willen reserveren, stuur dan gerust 
een mailtje naar school. 

 

Groep 1/2a 
In het vorige Meandernieuwtje deden we een een oproep voor een 
splitsmachine en dat was wel heel erg snel geregeld! Een dikke duim 

voor Lotte en Jordy Hoffer voor dit bijzondere gepersonaliseerde 
exemplaar! Bedankt! 

 
Potjes versieren, kerstbomen vouwen, kerstmuziek luisteren, 
kerststukjes maken en een warm haardvuurtje erbij.... Ja, dan weet 

je dat het bijna Kerstmis is. We genieten met elkaar van deze 
gezellige periode. Met als hoogtepunt het kerstdiner 's avonds op 

school,  natuurlijk in je mooiste kleren. We wensen iedereen hele fijne 
feestdagen en geniet lekker van de kerstvakantie.  

 

Groep 1/2b 
Wat is het gezellig in onze klas met al die lichtjes en alle 
mooi knutselwerkjes. 

Elke dag zingen we liedjes en staat het haardvuurtje 
aan!  

We hebben kerstbomen gevouwen, rendieren 
gestempeld met onze handen en engeltjes, stalletjes en 

kribbetjes gemaakt. 
In onze kerstkaartenhoek worden de leukste kaarten gemaakt en in de 

bouwhoek de hoogste kerstbomen. 
Op het digibord hebben we geoefend met kerstballen tellen en gekeken welke 

kerstster hetzelfde was en welke anders. 
We verheugen ons op het kerstdiner en daarna: heerlijk vakantie!  

 

Groep 3 
Groep 3 is bezig met kerstleesbingo. De kinderen mogen zelf iets kiezen van de 

bingokaart en dan lekker lezen met bijv. een kerstmuts op, een lichtje op je tafel 
of een slinger om je nek. Heel gezellig ook! Er zijn ook al mooie kerststukjes en 
kerstlichtjes gemaakt. Na al dat harde werken is het dan eindelijk weer even tijd 

voor een heerlijke vakantie waarin we lekker rustig aan kunnen doen. We 
wensen iedereen een heel gezellige kerst en een mooi en goed 2017! 

 

 

 



  

 

Groep 4 
Wat een gezellige tijd hebben wij er op zitten en er komt nog meer aan. We zijn 

24 november met de groep naar het Ter Coulsterbos geweest, op zoek naar 
paddenstoelen. In het theehuis werden wij 

ontvangen. Daarna gingen wij in kleine 
groepjes op zoek in het bos. Met vergrootglas 

en voorbeeldkaarten van paddenstoelsoorten, 
liepen wij daar rond. Na ongeveer een uur ging 
de bel van het theehuis en moesten wij daar 

weer verzamelen. De kinderen kregen 
limonade en de begeleiders koffie of thee en 

allen mochten een plak cake pakken. In de 
Uitkijkpost stond een foto van onze groep en 

een kort verslagje.  
Omdat Sint toen al in het land was, werkten we vooral over Sinterklaas naast de 

gewone lesstof. Schrijf je Sint nu met een S of een Z? Dat kan je niet horen, dat 
moet je weten. Dus Sinterklaas is een "weetwoord".  

Zoals alle jaren, komt de kerstboom zo gauw Sinterklaas het land uit is. Dus de 
spullen ruimden we op en we veranderden de klas weer in kerstsfeer. Donderdag 

15 december kwamen de peuters van de peuterspeelzaal bij ons in de klas op 
visite. Wij zongen verschillende kerstliedjes voor hen en zij voor ons en we 

vertelden het kerstverhaaltje. Daarna mochten de kinderen een zuurstokje uit de 
boom pakken.  

Vandaag is een drukke dag. Vanmorgen hadden we een Breakdance les van 
Falko de Graaff, vanmiddag gingen Alissa en haar moeder kerstliedjes voor ons 
spelen en daarna maakten we allemaal een eigen kerststukje. Donderdag gaan 

we van ons kerstdiner genieten. Vrijdag sluiten we de maand december gezellig 
met de hele school af en daarna hebben we heerlijk vakantie. Wij wensen 
iedereen een fijne vakantie, rust goed uit.  

 

Groep 5 
Wat hebben de kinderen hard gewerkt!  
In de laatste week van dit kalenderjaar krijgen de kinderen op dinsdag 

breakdanceles van Falco, tijdens de reguliere gymles. Donderdag is het jaarlijkse 
kerstdiner. Op vrijdag is dan de laatste schooldag en nemen wij afscheid van 

Zarah die voor 2 jaar op Curaçao gaat wonen, wij wensen haar heel veel plezier 
op dit prachtige eiland. 

 

Groep 6 
Het was een heel gepuzzel, maar de houten kerststerren zijn gelukt! Ze zijn te 
bewonderen aan het plafond in onze groep. 

Met rekenen gaan we het na de vakantie hebben over afronden op tien- of 
honderdtallen, over oppervlakte, over lastige deelsommen zoals 1500 : 50 = en 

nog steeds over delen van een geheel. Dat is bijvoorbeeld de som 'als een deel 
van een plank 3cm lang is en dat is 1/3 deel, hoe lang is dan de hele plank?' 

Maar eerst even vakantie vieren; veel plezier! 



  

 

Groep 6/7 
We hebben genoten van de surprises en Sinterklaas die op visite kwam. Ook 

hebben we zelf speculaas gebakken en in kleine groepjes aan sint-toneel gedaan.  
De lego-mindstorm groep heeft een demonstratie gegeven van de 

kleursorteerder die ze hadden gemaakt.  
Afgelopen woensdag en komende woensdag hebben we een basketbalclinic van 

Flashing. Nu zijn we druk met gezellige dingen voor de kerst te maken.  
 

  
 

  
 
Met onze kerstkaart wensen we iedereen een fijne kerst en een goed 2017 

 



  

 

Groep 8 
Maandag zijn wij naar het Clusius geweest en hebben wij een voorlichting gehad 

door bureau Halt over hoe om te gaan met vuurwerk. 
Afgelopen vrijdag hebben de eerste kinderen uit de groep hun Lego Mindstorms- 

project afgesloten, na de vakantie komen er nieuwe groepjes die hier dan ook 
mee mogen werken en experimenteren. Donderdag is het kerstdiner en dan 

hebben wij heerlijk 2 weken vakantie. 
9 of 10 januari krijgen de leerlingen een theorieles over de dode hoek. Ook op 
sportief gebied krijgen de kinderen weer extra aandacht en dit keer in de vorm 

van een basketbal-clinic door Frank Knegt van Flashing, dit is een goede 
voorbereiding op het basketbaltoernooi dat op 25 januari plaatsvindt. Met het 

oog op het voorgezet onderwijs brengen wij op 16 januari een bezoek aan het 
Jac. P. Thijsse College in Castricum. 

 

Naschoolse activiteiten op Meander 
Kleuteryoga (4-6 jaar) 

Kleuteryoga is lekker samen bewegen waarbij plezier voorop staat. We gaan op 

yoga avontuur, zoals op vakantie naar het strand, we gaan de jungle in, naar het 
paleis van prins, tuinieren in de moestuin of we vieren feest. Op basis van dit 

thema doen we yoga-houdingen, ademhalings- en concentratieoefeningen, we 
dansen, zingen en sluiten af met een gezellig groepsgesprek. Iedereen kan 

meedoen! 
Met kleuteryoga versterken we spelenderwijs het zelfvertrouwen, de concentratie 

en het immuunsysteem. We behouden een sterk en soepel lichaam, we leren 
over lichaamsbewustzijn en het uiten van gevoelens. 

Minimaal 4 kinderen, maximaal 20 kinderen 
 

Data: 

Maandag 16 januari, 23 januari, 30 januari 
Maandag 6 februari, 13 februari, 27 februari 

Maandag 6 maart en 13 maart 
 

Tijdstip        : 15.30-16.30 uur  
Voor wie      : Kleuters van 4 tot 6 jaar 

Door wie      : Marijke Struijf 
Wat             : In 8 lessen van een uur lekker samen  

   bewegen, waarbij plezier voorop staat 
Prijs              : €40,00 

Aanmelden   : U kunt zich telefonisch aanmelden op 072-

5323576 of door een  e-mail te sturen naar 
info@kits-oonlie.nl  
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Broodje Engels 

Op onze school wordt in samenwerking met Happy Homework extra Engelse les 
aangeboden onder de naam ‘Broodje Engels’. De lessen Engels zijn geschikt voor 

de kinderen uit groep 1 t/m 8.   
De Engelse lessen worden op iedere dinsdag van 15.15-16.30 uur in een 

leslokaal bij ons op school aangeboden. De lessen zijn spelenderwijs met behulp 
van de Cambridge lesmethode ‘Super Minds’. Super Minds werkt met 
aansprekende thema's, liedjes en spelletjes die passen bij de leeftijd van de 

kinderen. Meer informatie? http://happyhomework.nl/naschoolse-
activiteiten/broodje-engels. 

Aanmelden? 

Aanmelden kan altijd, op ieder moment in het 

schooljaar. Als u uw kind wilt aanmelden, dan 
kan dat via het aanmeldformulier op 

www.happyhomework.nl, of via e-mail naar 
info@happyhomework.nl. De eigen bijdrage 

voor de lessen betreft €37,50 per maand. 
Eenmalig vragen wij €25,00 inschrijfgeld. 
  

Mad Science 

Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science 
show op 27-1-2017, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich 

evenals vorig jaar weer opgegeven voor de naschoolse wetenschap 
en techniek cursus. 

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, 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. 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 
 

Striptekenen  

Ook de succesvolle naschoolse cursus 'Striptekenen' voor de groepen 5 t/m 8 
krijgt een vervolg!  

Inschrijven is al mogelijk, alle info is verstuurd via digiduif en staat op facebook. 
Ook als je nog geen ervaring hebt, kan je meedoen.  

De cursus start vanaf maandag 16 januari. Wees er snel bij, want vol=vol! 
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*Overige* 
 

Oliebollen voor het goede doel  
Op 31 december bakken wij oliebollen voor het goede doel. 

Van 9:00 tot 17:00 kan iedereen tegen een vrijwillige 
bijdrage oliebollen komen halen. 

Locatie: De Krommert 42 in Heiloo  
We kopen groots in, maar op = op. 

Het goede doel: 
‘Opgeven is geen optie’ en daarom beklimmen onze vrienden Maaike en Karina 

op 1 juni de Alpe d’Huzes (Partner KWF kankerbestrijding). Ons motto is: 
Niemand mag meer een dierbare verliezen aan kanker! 

We hebben al te veel mensen zien strijden, we zien op dit moment mensen 
strijden, zoals het broertje van Anne en Lotte Hoffer. Cees zet hem op! 

Wij zetten nu ons beste beentje voor om een stap in de goede richting te zetten. 
De gehele opbrengst gaat naar het goede doel. 

Mocht u op de hoogte willen blijven van deze prachtige onderneming: 
deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/meidenmeteenmissie 

Werner en Thea Smakman (papa en mama van Madhya gr.1/2 B) 
 

Wintersportactiviteiten 4-14 jarigen
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