
 

 

 
 

Agenda  
• wo 15 maart: Inloopochtend nieuwe ouders 09:00-11:00 uur 	
• ma 20 maart: Start Project “Gezond en Fit”	

• do 23 maart: Rapport 2 gaat mee  
• di 24 maart: Meandernieuwtje 7	

• do 30 maart: Spreekavond  
• do 4 april: Spreekavond 	
• di 11 april: Afsluiting Project 18:30-19:15 uur	
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Is het zover? Begint het eindelijk lente te worden? We kijken er naar uit!  
De kinderen op het bovenbouwplein spelen graag rond-de-tafel bij de 
tafeltennistafel die we van de voormalige Springschans-Oost locatie mochten 
hebben. 
Graag nogmaals uw aandacht voor het oudertevredenheidsonderzoek! Hierin 
worden belangrijke vragen gesteld over de schooltijden. Neem wel even de tijd 
om het in te vullen, want het zijn best wat vragen die er aan u worden 
voorgelegd.  
Woensdag 15 maart is onze Open Dag en we hopen op veel belangstelling van 
(nieuwe) ouders… hoort, zegt het voort! 
Verder hebben we zin in het project ‘Gezond & Fit’ en komen de spreekavonden 
er aan. In alle groepen gebeuren mooie, leerzame dingen… in dit 
Meandernieuwtje leest u er alles over! 
Met vriendelijke groeten,  
Koen Elbers 
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Zoals hierboven al geschreven is, is het erg belangrijk dat zoveel mogelijk ouders 
het tevredenheidsonderzoek invullen. Vooral de vragen omtrent de schooltijden 
zijn erg belangrijk. Bij een te lage respons is het erg lastig om een eventueel 
vervolgtraject te starten en wordt er ook niet duidelijk wat de meerderheid van 
onze oudergroep vindt van de huidige schooltijden. 
Check desnoods ook uw spam-mailbox. Het is een mail van Duo, 
tevredenheidsonderzoeken. 
Heeft u helemaal geen uitnodiging ontvangen om het onderzoek in te vullen? Mail 
dan direct naar koen.elbers@isobscholen.nl, zodat Koen dit als nog kan regelen. 
Er komt 1 uitnodiging per gezinssituatie. Dit betekent dat in geval van 
gescheiden ouders, er 2 uitnodigingen verstuurd worden. 
 
Welkom aan alle nieuwe leerlingen! 
Wat gezellig dat er zoveel nieuwe kinderen op Meander komen! Deze maand zijn 
een heel stel kinderen aan het wennen om binnenkort te beginnen in groep 1-2 A 
of B. Welkom: Linde, Suus, Isa, Boris, Bayman en Damian! 
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Nascholing 
In het vorig Meandernieuwtje stond al vermeld dat een groot deel van het team 
deelneemt aan verschillende vormen van nascholing. Dat nascholen en ‘een 
leven lang leren’ hoog op de agenda staan bij ons team, is wel duidelijk! 
Volgende week is juf Willie weer een dag aan de slag met de werkgroep voor 
contactpersonen en aandachtsfunctionarissen, meester Koen gaat vrijdag naar 
het congres van de Algemene Vereniging Schoolleiders en mag samen met juf 
Julia volgende week woensdagmiddag op bezoek bij…… Koningin Maxima! Op 
Paleis Noordeinde is een symposium gericht op muziek (Méér Muziek in de Klas) 
waarvoor zij zijn uitgenodigd. De koningin is hierbij ook aanwezig.  
 
Tekencursus 
De naschoolse cursus ‘Striptekenen’ is afgelopen. De laatste les is geweest en de 
kinderen mochten hun werk presenteren aan elkaar en aan de belangstellende 
ouders. 
Volgend schooljaar biedt juf Paddy weer een cursus aan op Meander. Dan kunnen 
kinderen zich opgeven voor de cursus ‘Schilderkunst’, waarin de kinderen in 12 
weken leren over verschillende moderne kunststromingen (van 1970-nu). 
Inschrijven kan m.i.v. volgend schooljaar.  
 
Inloop in de groepen 1/2  
Zoals u merkt stromen onze beide kleutergroepen goed vol. We merken dat het 
wat druk wordt in de kring. We willen u vragen om zelf niet meer in de kring te 
gaan zitten, zodat er voor elk kind plek is om te zitten. De inloop start om 8:20 
uur en niet eerder, wij zijn dan nog aan het voorbereiden, klaarleggen van 
werkjes etc. Bedankt voor uw begrip. 
 
Sparen (schoenen-)dozen		
Net als vorig schooljaar verzorgen de kinderen ook dit jaar het Paasontbijt voor 
een klasgenootje. 
De kinderen versieren een doos en stoppen het gewenste ontbijtje daarin. 
Daarom vragen wij u nu al dozen te sparen. 
Verdere informatie krijgt u tegen die tijd via de DigiDuif. 
Namens de Paascommissie. 
 
Groep 1/2a 
We gaan nog even terug naar donderdag 16 februari: ons groepsoptreden! 
Wat een kanjers hebben we ook in onze groep. Allemaal durfden ze op het 
podium te staan en ze deden allemaal zo goed hun best, het plezier 
spatte er van af! Dank aan alle ouders die geholpen hebben en het 
publiek was ook super! 
Nu het weer buiten weer wat mooier wordt, worden de eerste 
taarten ook weer buiten in de zandbak gebakken. Wat genieten 
de kinderen hiervan. 
 



  

 

In de klas hebben we nu een bloemenwinkel. Het idee kwam uit de kinderen zelf. 
We hadden nog geen bloemen om te verkopen en toen zei een 
kind: we kunnen buiten takken gaan zoeken en die gaan 

beschilderen! Iedereen ging meteen enthousiast aan 
de gang. Een naambord maken voor de winkel, een 
prijslijst maken, een open/dichtbordje, vazen maken, 
alles prijzen, wat een betrokkenheid zagen we bij de 
kinderen! Spontaan bood een moeder aan om langs 
wat bloemenwinkels in de buurt te gaan voor nog wat 
'echt' materiaal, helemaal top! We genieten samen van 
de lente en alle mooie dingen die daarbij horen. 

 
Groep 1/2b 
Het is lente in onze klas! We hebben al mooie bloemen en dieren 
geknutseld. 
U heeft vast de koeien, lammetjes en varkentjes al gezien. We 
bouwen fantastische kinderboerderijen en dierentuinen op het 
nieuwe graskleed, hebben een leuk liedje geleerd 
over  'Biggetje Basje' en natuurlijk de letter 'l' van lente. 
In de kring hebben we woorden bedacht die beginnen met een 'l' 
en we ontdekten dat er wel 5 kinderen in onze klas zijn waarvan de naam ook 

met die letter begint. 
Weet u ze ook? 
Groep 2 gebruikt in de 
'kleine kring' af en toe 
een 'wisbordje'. Schrijf 
maar op.....het cijfer 2! 
Of....welk cijfer komt na 
de 7? 
Zo doen we allemaal 

tegelijk mee en ziet juf meteen wat we al goed weten of 
wat we nog een beetje moeilijk vinden. Handig hoor! 
Op het schilderbord worden de mooiste schilderijen 
gemaakt. Vandaag was het wel heel bijzonder. Arlen en 
Luuk hebben een zelfbedacht spiegel-schilderij gemaakt.  
Het resultaat staat op de foto!  
 

Groep 3 
Het thema piraten van taal kern 7 was een erg leuk thema. We hebben 
schatkistjes, piraten en een echte schatkaart gemaakt. Tenminste... ze leken net 
echt. Met de cultuurochtend hebben sommige kinderen ook nog toneel gespeeld 
als piraten die op zoek gingen naar de schat. We lezen nu woorden met 
kleefletters zoals mp (lamp), rf (verf), br (bruin) en kl(klein). We kennen nu de 
letter sch, ng,  nk en woorden die eindigen op de b en d.  In kern 8 leren we de 
“cht” en woorden die eindigen op een o, a of u spreken we uit als oo, aa, uu,  
bijvoorbeeld nu, ja en zo. Ook gaan we leren verkleinwoorden te lezen. Kortom 



  

 

we leren nog een heleboel nieuwe dingen. 
Met rekenen gaat het over de verliefde harten. Dit zijn de getallen die samen 10 
zijn. Deze kennen we nu als het goed is uit ons hoofd. We gaan binnenkort 
verder met de tweeling sommen. Dit zijn sommen als 2+2, 5+5 en 8+8.  
Sommen t/m 10 moeten de kinderen nu wel vlot kunnen uitrekenen of liever nog 
meteen het antwoord weten. Oefenen kan thuis ook. We gaan in de klas al 
verder met sommen t/m 20 en getallen t/m 50.  
Binnenkort start het project ‘Gezond en Fit’. Daar hebben we veel zin in en we 
gaan leuke activiteiten doen. We willen een groentenwinkeltje maken in de klas. 
De spulletjes hiervoor komen al langzaam binnen. Dus blijf voor ons sparen. We 
kunnen het goed gebruiken! 
Helaas ging de muziekvoorstelling wegens omstandigheden niet door, maar 4 
april wordt waarschijnlijk de nieuwe datum. U hoort hier gauw meer over. 
 
Groep 4 
We weten dat het 20 maart pas echt lente is, maar in onze groep zijn we er al 
over begonnen. In het gras naast de school groeien de krokusbolletjes en we 
zien dat de trompetnarcissen ook al beginnen te groeien en bloeien. In de klas 
zijn we met rekenen de kloksommen aan het oefenen. Nu hebben we het over 10 
minuten voor en over het hele en het halve uur. Dit is ontzettend 
lastig. We moeten nu ook de tafels van 1, 2, 5 en 10 van links naar 
rechts en van achteren naar voren helemaal uit ons hoofd weten, want 
we maken daar moeilijke tabelsommen mee. Met spelling moeten we 
nu echt weten of woorden met ou of au geschreven worden of ei en ij, 
s en z en f en v. Wij zijn dus hard aan het werk. 
 
Groep 5 
Na de voorjaarsvakantie is juf Astrid gestart op de donderdag en vrijdag. 
Welkom, juf Astrid, fijn dat we je allemaal al zo goed kennen. 
Voor de vakantie zijn we naar de bibliotheek in Heiloo geweest, afgelopen week 
kwam juf Ada van de bieb bij ons in de klas. Ze had een groot krat met allemaal 
leuke boeken mee voor onze klas. De kinderen hebben een leespaspoort 
gekregen en gaan proberen de komende 6 weken héél veel boeken te lezen. De 
boeken van onze bieb en de schoolboeken tellen gelukkig ook mee! 
Wat hebben de kinderen weer hun best gedaan om de tafels uit hun hoofd te 
leren! Er zitten een paar hele knappe koppen bij hoor in groep 5. De tafels zijn 
ook heel belangrijk, we gebruiken ze met rekenen ook bij heel veel andere 
sommen. Zo hebben we nu bijvoorbeeld weer moeilijke deelsommen met rest. 
51:7= 7rest 2, pff! 
Afgelopen woensdag was er het jaarlijkse volleybaltoernooi. Wat was het weer 
leuk! Fijn dat er zoveel kinderen uit de klas mee hebben gedaan. Er werd heel 
sportief gespeeld en het team van Mason, Jurjen, Björn, Floortje en Serra hebben 
zelfs de beker gewonnen! Gefeliciteerd! En nogmaals; coaches bedankt voor 
jullie hulp! 
Over een paar weken, woensdagmiddag 12 april, hebben we het 
schoolvoetbaltoernooi. Daar gaan we nu voor oefenen. 



  

 

Volgende week start alweer ons jaarlijkse project op Meander. De juffen en 
meesters zijn alweer druk met de voorbereidingen van 'Gezond en Fit'!  
We hebben er zin in!  
 
Groep 6 
In groep 6 hebben we het druk met het aflezen van grafieken en met het metriek 
stelsel. Neem nu eens 1,5 dl, hoeveel liter of hoeveel centiliter is dat? Dan moet 
ik natuurlijk respectievelijk delen of vermenigvuldigen met tien, maar dan 
gebeuren er wel heel spannende dingen met de komma. Wellicht de moeite om 
er thuis ook eens mee te oefenen.  
Sommen zoals 48000 : 60 zijn ook nog aan de orde. Dat komt mede neer op 
tafelkennis. Gelukkig gaat dat bij de meeste kinderen vlot. Nu dat gedoe met al 
die nullen nog... 
Tenslotte; fijn dat alle kinderen, ouders en andere belangstellenden genoten 
hebben van de maandsluiting. Wij vonden het ook leuk!  
 
Groep 6/7 
Afgelopen donderdag hebben we een bezoek aan de bibliotheek gebracht. We 
deden bibliotheek versus Google. Het was behoorlijk spannend. Groep 6 is 
begonnen met programmeren en het lukte de eerste keer al aardig goed. Groep 
7 is druk aan het oefenen voor hun verkeerstheorie. Ook zijn we begonnen met 
de Rabo AZ-voetbaltoer. Het thema ‘Respect’ is klaar en we gaan deze week 
beginnen met het onderwerp 'Omgaan met geld'. Groep 6 heeft ook mee gedaan 
met het volleybaltoernooi. Erg hun best gedaan, helaas geen podiumplaats, maar 
wel super sportief! Trotse kinderen gingen maandag naar huis met hun diploma 
striptekenen. Gefeliciteerd.  

 
Groep 8 
In groep 8 missen we Rens. Hij is in de vakantie naar het ziekenhuis gegaan met 
heftige buikpijn. Na een operatie aan zijn blinde darm valt de revalidatie helaas 
niet mee. Het is voor hem erg fijn dat zijn klasgenoten bij hem langs gaan, lieve 
berichtjes sturen en cadeautjes voor hem maken of meenemen. Toppers! 
Naast het gewone lesprogramma zijn we bezig met het lesprogramma van de 
Rabo AZvoetbaltoer. We hebben het onderwerp 'Respect' afgerond en zijn nu 
bezig met het onderwerp 'Omgaan met geld'.  
Bij HVO is het onderwerp 'Pesten' afgesloten d.m.v. presentaties. Juf Mary was 
erg trots op het resultaat! 
Op 30 maart mogen wij een bezoek brengen aan het gemeentehuis. We worden 
verwelkomd door de burgemeester en krijgen een rondleiding in o.a. de 
raadszaal.  
Tevens staat het schoolvoetbaltoernooi op het programma op vrijdag 31 maart 
en 7 april.  
Wij helpen allemaal erg graag bij activiteiten op school. Zo gaan wij tutorlezen 
met kinderen uit groep 3 en 6, begeleiden wij spelletjes bij de kleuters en mogen 
wij morgen de peuters begeleiden bij knutselopdrachten tijdens de Open Dag.   


