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SAMEN EEN GOEDE START
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van
basisschool Meander,
Het nieuwe schooljaar is weer
begonnen. Met een aantal nieuwe
leerkrachten, een nieuwe intern
begeleider en een nieuwe directeur op
Meander. Het team heeft er veel zin in
om er SAMEN een goed jaar van te
maken!
In de eerste nieuwsbrief stonden de
namen van de “nieuwe” collega’s al
vermeld. Graag stellen zich
persoonlijk nog even aan u voor:
Hallo ouders, verzorgers en kinderen,
Mijn naam is Kristi Hanssen, ben 45
jaar oud en woon in Landgraaf. Ik ben
getrouwd en heb een dochter van 16 en
een zoon van 14 jaar. Tevens zijn twee
witte herders, Mister en Snow
genaamd, lid van ons gezin. In mijn
vrije tijd ben ik graag bezig met
muziek. Ik speel bugel bij het Limburgs
Fanfare Orkest. En ik probeer 3 keer
per week een uurtje vrij te maken om
een rondje door het dorp te rennen. In
oktober ga ik proberen een halve
marathon te lopen in Eindhoven.
Ik ben reeds sinds 1993 werkzaam in
het basisonderwijs als groepsleerkracht
en tevens geruime tijd als intern
begeleider. Deze laatste taak zal ik ook
op basisschool Meander vervullen. Ik
hoop spoedig met jullie allemaal kennis
te maken.
Ik wens jullie allemaal een fijn
schooljaar toe!
Mijn naam is Frank Vaartjes en ik ga
me bezig houden met de administratie
en de website, ondersteuning geven in
de groepen en ict-werkzaamheden

verrichten. Ik ben 54 jaar, getrouwd
met Carla en we hebben samen twee
kinderen: Demi (26) en Elmi (24).
Mijn verleden ligt in de mediawereld
(o.a. verslaggever Limburgs Dagblad,
Gouden Gids, TV Gazet en SBS6). In
2000 ben ik als zzp’er van start gegaan
met enkele websites waaronder
www.eropuitinlimburg.com,
www.limburgtoday.nl en
www.leshulp.nl. Deze exploiteer ik nog
steeds. In 2003 heb ik de dagopleiding ‘
onderwijs assistent’ gevolgd. Mijn
stageperiode op OBS de Speurneus in
Landgraaf beviel me zo goed dat ik op
grotendeels vrijwillige basis deze school
tot en met vorig schooljaar één dag per
week ben blijven ondersteunen. Ik ben
heel erg blij dat ik nu op deze mooie
school mijn diensten fulltime mag
aanbieden. We gaan er met z’n allen
iets moois van maken!
Mijn naam is Wendy Kamycki en ik
ben 24 jaar oud.
Ik ben geboren en getogen in Heerlen
en mijn hobby’s zijn snowboarden,
paardrijden en reizen.
Twee jaar geleden ben ik afgestudeerd
van de Pabo en dit wordt het derde jaar
dat ik als vervangster werkzaam ben
binnen het onderwijs.
Komend jaar zal ik fulltime starten op
basisschool Meander in groep 6.
Wat ik erg belangrijk vind is dat
kinderen met plezier naar school
komen. Ze moeten zich er op hun
gemak voelen en het gevoel hebben dat
ze welkom zijn.
Verder heb ik erg veel zin om aan de
slag te gaan op deze school en kijk ik
ernaar uit om u allemaal beter te leren
kennen.
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Ik zal mij even voorstellen. Wellicht hebben jullie
mij al gezien. Ik ben Lèneke van Baal, 24 jaar en
woon in Maastricht. Vanaf dit jaar ben ik de vaste
leerkracht van groep 4. Voorheen was ik werkzaam
in Eygelshoven in groep 4/5. In mijn vrije tijd doe
ik veel aan sport.
Ik heb er ontzettend veel zin in dit jaar! Als jullie
nog vragen hebben, kom gerust een keer binnen
wandelen.
Inlooptijd:
Graag herinneren wij u eraan dat de inlooptijd
iedere ochtend start om 08.15 uur. Leerlingen
kunnen vanaf deze tijd tot 08.25 uur rustig de
school inlopen en plaatsnemen in de klas. Op deze
wijze kan de leerkracht om 08.30 uur met de les
beginnen!! Zorg dat u allen tijdig op school
aanwezig bent.
Ouders van de groepen 1 en 2 mogen mee naar
binnen. Vriendelijk verzoek om ervoor te zorgen dat
u om 08.25 uur het klaslokaal echt verlaat zodat de
leerkrachten tijdig kunnen starten met de les. Wij
willen u er graag op wijzen dat het niet is
toegestaan om op de gang te blijven praten. Dit in
verband met de rust voor onze leerlingen en
leerkrachten.
Dank voor uw begrip en medewerking!
Studiedagen schooljaar 2015 – 2016:
Graag attenderen wij u op de studiedagen van het
personeel in schooljaar 2015 – 2016. De leerlingen
zijn op deze studiedagen de gehele dag VRIJ!
Donderdag 03 september 2015
Dinsdag 08 september 2015
Woensdag 23 september 2015
Dinsdag 02 februari 2016
Donderdag 18 februari 2016
Dinsdag 29 juni 2016
Dinsdag 12 juli 2016

houden met bovenstaande regelgeving.
Mocht u een verlofaanvraag willen indienen, moet u
zich hiervoor melden bij de directeur van de school.
Nieuws van de oudervereniging:
Onze school kent een actieve oudervereniging die
onmisbaar is voor de school! Mocht u als ouder een
steentje bij willen dragen, bent u van harte
welkom.
Ook in dit jaar zal onze oudervereniging diverse
activiteiten organiseren.
Deze activiteiten kosten geld en alleen als iedereen
hieraan bijdraagt blijft het in de toekomst mogelijk
om deze activiteiten te organiseren!!
Dit jaar staan de volgende activiteiten ingepland.:
Halloweenfeest, Sinterklaas, Kerstfeest, kienavond,
Paasontbijt, lentewandeling, schoolreis,
schoolkamp, Meander revue en een bezoek aan de
speeltuin!
De onkosten per leerling bedragen dit schooljaar
€ 50,00. Graag verzoeken wij u dit bedrag over te
maken op rekeningnummer:
NL96INGB0005394596 op naam van OV
Meander.
Bij uw overboeking dient u de naam van de
leerling en de groep DUIDELIJK te
vermelden!!!!!
Wij verzoeken u vriendelijk om het bedrag voor de
herfstvakantie over te boeken op bovenstaand
rekeningnummer. U kunt het bedrag ook contant
voldoen. Schroom niet om even bij Martijn (de
nieuwe directeur) binnen te stappen.
U heeft ook de mogelijkheid om in 2 termijnen te
betalen. Graag hierover even overleg met Martijn.
Dank voor uw medewerking!

Noteer deze dagen alvast in uw agenda!
Afwezigheid leerlingen:
Volgens de WET -PO zijn leerlingen vanaf hun vijfde
levensjaar leerplichting. Dit betekent dat leerlingen
niet zomaar van school thuis mogen blijven. Alleen
door een geldige omstandigheid zoals ziekte of
goedgekeurd verlof door de directie krijgt een
leerling toestemming om afwezig te zijn.
Het VSV ( bureau vroegtijdig schoolverlaten)
controleert de scholen hier zorgvuldig op!
Wij vragen u vriendelijk doch dringend rekening te

Nyna Basten
Goan Koster
Cyril Plagge
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Verjaardagen in September:
Wij feliciteren de volgende jarigen in september:
Imran Aataoui 1 september

1

Demi Jongste

2 september

3

Lediona
Ajzeraj

3 september

2a

Chelsea
Bouwheer

6 september

5

Shanaya Noël

7 september

6

Xiodyson
Blijden

7 september

5

Amber Plagge

9 september

4

Lina
Beganovic

13 september

4

Lieke van
Dosselaar

13 september

8

Lynn
Leunissen

16 september

8

Chiara
Hendrix

16 september

2a

Jayden
Graban

16 september

2b

Ritschy Groen

18 september

2a

Ayden Lukas

19 september

2a

Kyra Arents

21 september

7

Levay
Bouwheer

24 september

6

Nyna Basten

24 september

3

Goan Koster

24 september

5

Cyril Plagge

27 september

2a

Fée Ninkuru

27 september

7

Julie Dohmen

28 september

2a

Juf Nancy

05 september

