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 Vertrek juf Jill Stevens 
 
Per 01-12-2019 gaat Juf Jill onze school verlaten. Zij heeft een nieuwe uitda-
ging gevonden op een school in Maastricht. 

Het vertrek van Juf Jill betekent dat wij naar een vervangende leerkracht hebben 
gezocht, met goed gevolg. Vanaf 01-01-2020 neemt Juf Kim Reubsaet de werk-
zaamheden over in groep 1-2A en zal samen met Juf Sandra de verantwoordelijk-
heid van de groep dragen. 

Vanaf 04-12-2019 neemt Meester Matthij Heinen de werkzaamheden op woens-
dag over in groep 8 en zal samen met Juf Tessa de verantwoordelijkheid van de groep dragen. 

Wij wensen Juf Jill heel veel succes met haar nieuwe uitdaging! 

Amber Plagge wint rapport-voorkant-ontwerp-wedstrijd 

 
Ook dit jaar hebben een heleboel leerlingen moeite gedaan om een 
mooie voorkant voor het rapport te ontwerpen. Dank jullie wel voor 
al jullie mooie ontwerpen!! 

Helaas kan er slechts één ontwerp op de voorkant van het rapport  
prijken. Dinsdag 6 november was er dan ook een speciale jury, van  
leerlingen uit vrijwel alle groepen, samengesteld om deze moeilijke  
keuze te maken. 

Met de volgende top 3 als resultaat: 
1. Amber Plagge uit groep 8 
2. Shahed Karahbi uitgroep 6A 
3. Nohayla Zannoudi uit groep 8 

De tekening van Amber zal schooljaar 2019-2020 op de voorkant van 
het rapport van groep 3 t/m 8 prijken. 

Uitstekende Audit-beoordeling !! 

Vorige week is  er op onze school een onderzoek uitgevoerd naar de 

kwaliteit van ons onderwijs. We waren benieuwd of de veranderingen 

die we de laatste jaren hebben doorgevoerd, ook het gewenste effect 

opleveren. Om dit goed in kaart te brengen, hebben we hiervoor een 

audit laten uitvoeren. 

Het audit-team heeft geconcludeerd dat wij kwalitatief goed onderwijs 

leveren! Binnenkort verschijnt een uitgebreid rapport met alle bevin-

dingen. 
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Sinterklaas op school 
 
Zoals u vast zult merken is Sinterklaas weer in aantocht. Hij zal dit jaar 
zeker de kinderen van Meander weer bezoeken op woensdag 4 decem-
ber.   

We zullen hem rond 8.40 uur met zijn allen verwelkomen op het school-
plein (bij slecht weer in de gymzaal). Ook de ouders en opa's en oma's 
mogen hier bij zijn.    

Het is de bedoeling dat de kinderen samen met de leerkracht en de klas 
op een aangegeven plaats op het schoolplein/gymzaal gaan staan. Ou-
ders mogen bij de kinderen gaan staan.    

Na de ontvangst op het schoolplein gaan de kinderen rustig naar binnen 
en wordt er met de eigen groep verder gevierd.  De schooltijden zijn on-
veranderd.   

We gaan er met zijn allen een gezellige dag van maken!   

Thema ‘herfst’ in de startklas 
 
In de startklas zijn de kinderen druk bezig met het thema “herfst”. Tijdens de voorbereidende schrijf-
lessen werken we met allerlei verschillende materialen bijv. scheerschuim, wasco en verf.  

Ook hebben we bakken met “modeling sand”, rijst en macaroni waarin de fijne motoriek wordt geoe-
fend. Dit vinden de kinderen erg leuk!  
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Nieuwe leden oudergeleding Medezeggenschapsraad 
 
Bij de medezeggenschapsraad van basisschool Meander waren twee vacatures voor de oudergeleding. 
Aangezien zich twee ouders kandidaat hebben gesteld, was een verkiezing niet nodig. Dit betekent dat 
Roger Driessen en Angelique Kerens de nieuwe vertegenwoordigers van de oudergeleding in de MR 
worden. Zij zullen per 1 augustus 2020 officieel benoemd worden. Proficiat! 

Beide ouders stellen zich hier voor: 

 

Roger Driessen 
ouder van Tis Driessen (groep 5b) 

Heel belangrijk dat ouders samen inspraak hebben met de leerkrachten bij het algemeen 
functioneren van de school voor en met de kinderen.  

Ik wil mijn inspraak graag gebruiken, zodat de kinderen en de leerkrachten op een prettige, 
veilige en verantwoorde manier goed kunnen (samen-)werken, met plezier naar school ko-
men en dat de gestelde doelen ook op een zo goed mogelijke manier worden behaald. 

 

Angelique Kerens 
ouder van Joshua Kuppen (groep 3) en Davida Kuppen (kdv) 

Ik word er blij van om mensen, en vooral kinderen, te laten groeien, zowel 
fysiek als psychisch. Elke dag geniet ik er weer van om mijn kinderen te 
zien in hun ontwikkeling en hun interactie met anderen. Problemen hierin 
zie ik als een kans op verbeteringen en groei. 

Nu de jongste in april 2020 ook naar school gaat, heb ik besloten om een 
opleiding te gaan volgen. Dit wordt waarschijnlijk HBO Pedagogiek.  

Een plek in de MR sluit hier prima bij aan en biedt mij  ook kansen om mij 
verder te ontwikkelen. 

Ook dit jaar weer schoolfruit! 

Wij doen ook dit schooljaar mee aan EU-Schoolfruit!  

Tevens zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit 

leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is 

niet alleen gezond, maar ook leuk!  

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u 

dan in voor de nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/

schoolfruitnieuwsbrief.  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid 

groente en fruit per dag te halen.  

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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Voldoen van de ouderbijdrage 

Onze school kent een actieve ouderraad die veel activiteiten voor onze leer-
lingen organiseert. Zij kunnen dit echter alleen realiseren als ALLE ouders 
deelnemen aan de ouderbijdrage. Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage € 
50,- per leerling. In dit bedrag zit ook een deel overblijfgeld en o.a. het 
schoolreisje, de decemberactiviteiten en de revue  worden er van betaald. 
Om alle activiteiten te kunnen organiseren, moeten wij ook nog acties als 
Jantje Beton en de eieractie organiseren. De bijdrage van de oudervereni-
ging is namelijk niet voldoende om alle kosten van de activiteiten te voldoen. 
U begrijpt dan ook hoe belangrijk het is dat ALLE ouders de ouderbijdrage 
betalen!  

Van veel ouders hebben we de ouderbijdrage al ontvangen. Dank daar-
voor!   

Voor het organiseren van de grote activiteiten, met name de 
schoolreizen, is het erg belangrijk dat we de ouderbijdrage zo snel 
mogelijk ontvangen, het liefst voor 31 december 2019. 

U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer: NL96INGB0005394596 t.n.v. oudervereniging 
BS Meander. Vergeet de naam en de groep van uw kind(eren) niet te vermelden. Contant betalen mag 
ook. U kunt iedere dag terecht op onze administratie.  

Stichting Leergeld  
Het kan voorkomen dat u het bedrag niet ineens kunt missen. Een betalingsregeling is zeker mogelijk. 
Neem gerust contact op met de administratie of directie! Mocht u dit bedrag niet kunnen betalen, kunt u 
bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen. Voor alle duidelijkheid willen wij aangeven dat het uw ei-
gen verantwoordelijkheid is om dit te doen. Wij kunnen u desgewenst wel ondersteunen bij de aanvraag! 
Onze administratief medewerker Frank Vaartjes helpt u graag met deze aanvraag. Aarzel niet en mail! 
frank.vaartjes@movare.nl  

Toestemmingsverklaring 

Enkele weken geleden hebben alle ouders / verzorgers een  

toestemmingsformulier ontvangen. Van meerdere ouders hebben 

wij het formulier nog niet terug ontvangen. 

Het is van groot belang dat wij ALLE formulieren geheel  

ingevuld terugkrijgen. Wij verzoeken de betreffende ouders / 

verzorgers dan ook hier alsnog zorg voor te dragen. 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescher-

ming (AVG), artikel 7, zijn wij verplicht toestemming aan ouders te vragen voor het verwerken en verstrek-

ken van (leerling)gegevens.  Ook dient u voorafgaand aan ieder schooljaar toestemming te geven voor 

het publiceren van foto’s, het opnemen van filmopnames, etc. van uw kind. 

mailto:frank.vaartjes@movare.nl

