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Welkom allemaal!  
Het schooljaar 2020 – 2021 is begonnen! Een nieuw jaar in een volgende 
groep met (vaak) een nieuwe leerkracht. Wij hopen dat u allen terugkijkt 
op een fijne, ontspannen zomervakantie.  
In deze eerste nieuwsbrief willen wij u informeren, zodat u volledig op 
de hoogte bent van alle actuele zaken op Meander! 
  
Welkom nieuwe collega’s  
Vanaf dit schooljaar komen enkele nieuwe collega’s het Meanderteam 
versterken: Juf Manon en juf Wendy staan dit schooljaar voor groep 3. 
Zij stellen zich op de volgende pagina’s aan u voor.  
Tot slot wensen wij u allen een heel goed, gezond en gezellig schooljaar. Mocht u vragen en/of 
opmerkingen hebben, kunt u te allen tijde bij ons terecht zodat wij u (zover als mogelijk) goed 
kunnen helpen.  
 
Laten wij er samen een mooi en positief schooljaar van maken!  
 
Met vriendelijke groet namens het team van BS Meander:  
Martijn Somberg, directeur 
 
 

Algemene informatieavond 

Op maandagavond 7 september 2020 staat onze 
jaarlijkse algemene informatieavond gepland. 
Aangezien we nog steeds te maken hebben met het 
COVID-19 virus, moeten wij aanpassingen maken en 
kan de fysieke ouderavond helaas niet doorgaan. Er 
zijn wel twee uitzonderingen, te weten de startklas 
én groep 8. 

De startklas betreft een specifieke, kleine groep, waardoor de noodzaak er is de ouderavond wel 
door te laten gaan. Groep 8 heeft te maken met een voorlichtingsavond wat betreft het voortgezet 
onderwijs. Ook dit moet doorgang hebben. 

De ouders van deze twee groepen ontvangen in een apart bericht de informatie wat betreft deze 
avond. 

Voor de overige groepen betekent dit, dat ouders/verzorgers digitaal en/of op papier geïnformeerd 
worden over de gang van zaken wat betreft dit schooljaar. Zij ontvangen op maandag 7 september 
de informatie via de groepsleerkracht(en). Bij specifieke vragen over het schooljaar van uw 
zoon/dochter, kunt u contact opnemen met de leerkracht(en). 
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Even voorstellen 
 
Manon Heuvelmans 
Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Manon Heuvelmans – de Bree. Sinds 
dit schooljaar ben ik werkzaam op de Meander als juf van groep 3 (op dinsdag 
tot en met vrijdag).  
Hiervoor heb ik 24 jaar als juf gewerkt op Obs. de Speurneus in Landgraaf, 
voornamelijk in de onder- en middenbouw. Ook daar had ik de laatste jaren 
groep 3, een heel bijzonder jaar voor zowel de kinderen als de juf. Ik was na 24 
jaar toe aan een nieuwe uitdaging en die heb ik hier op school gevonden.  
Ik ben getrouwd en wij hebben 2 dochters van 17 en 14 jaar. Thuis vind ik het 
leuk om te knutselen, decoreren, zelf kleding maken en lezen. Ik hou erg van 
koffie en spreek ook regelmatig af met vriendinnen om lekker koffie te drinken 
en te kletsen.  
Groep 3 vind ik een bijzonder en dankbaar jaar om les aan te geven. De groei die de kinderen 
doormaken, de onbevangenheid van deze leeftijdsgroep. Ik heb  er heel veel zin in! 

 
Wendy Gelissen 
Mijn naam is Wendy Gelissen. Ik ben inmiddels 18 jaar werkzaam in 
het basisonderwijs. Ik heb veel verschillende groepen gehad door de 
jaren heen maar mijn voorkeur gaat uit naar de onderbouw en 
middenbouw. Extra leuk vind ik groep 3.  
Omdat ik toe was aan een nieuwe uitdaging heb ik de overstap 
gemaakt naar de Meander. 
Ik ben getrouwd met Ron en heb 3 kinderen. Mijn oudste zoon is 17, 
mijn middelste zoon 15 en mijn dochter is 13. 
In mijn vrije tijd sport ik graag. Daarnaast vind ik het leuk om te koken 
en te lezen. 
Ik heb veel zin in dit nieuwe schooljaar. Laten we er een fijn jaar van 
maken. 
 
 
 
 

Schoolfotograaf  

Op woensdag 16 september is schoolfotograaf Jurgen Mols 

aanwezig op school. Hij maakt portretfoto’s en groepsfoto’s. 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! De school regelt zelf 

dat broertjes en zusjes op de foto komen!   
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COVID-19 regels voor alle MOVARE-scholen 
 
Sinds 1 juli 2020 is een nieuw protocol van kracht. De regels en 
adviezen op alle MOVARE-scholen scholen komen voort uit dit 
protocol.  
 
Een samenvatting van de belangrijkste regels:  
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.  
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard 
worden.  
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.  
 
Ouders/verzorgers niet in het schoolgebouw  
Het is in de praktijk niet/nauwelijks mogelijk om in het schoolgebouw de 1,5 meter afstand te 
bewaren tussen volwassenen. Daarom vragen wij u als ouder/verzorger om niet het schoolgebouw 
binnen te treden. Wij begrijpen dat u in sommige gevallen graag een gesprek wenst met een 
medewerker. Dat kan, maar alleen op afspraak en na het beantwoorden van vragen (Corona-
gezondheidscheck).  
 
Mag mijn kind naar school bij verkoudheid?  
Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar 
school mogen, behalve als het kind:  
• ook koorts heeft  
• ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie  
• ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19  
Voor kinderen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:  
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);  
• het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of 
benauwdheidsklachten).  
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Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Door de coronacrisis zijn er vorig schooljaar meerdere 
activiteiten helaas niet door kunnen gaan. Dat geldt o.a. 
voor de schoolreis, de revue, de musical en het eindkamp 
van groep 8. 

Helaas is het zo dat wij toch al veel kosten hebben moeten 
maken voor verschillende activiteiten. Deze kosten krijgen 
wij spijtig genoeg niet zomaar terug. Dit heeft ons als 
school dus al veel extra geld gekost. Daarnaast missen wij 
inkomsten die wij normaal wél hebben. Denk aan de eieractie, Jantje Beton en de inkomsten van de 
revue. Voor ons als school betekent dit dat wij alle zeilen bij moeten zetten om de financiën van de 
oudervereniging op peil te houden. Alleen op die manier kunnen wij alle leuke activiteiten blijven 
bekostigen. 

Ouders die voor het schooljaar 2019-2020 de ouderbijdrage van € 50,- euro hebben voldaan, betalen 
dit schooljaar (2020-2021) € 30,- euro. Als school hebben wij precies bijgehouden welke ouders dit 
betreft. 

Het is overigens de bedoeling dat alsnog de ouderbijdrage van vorig schooljaar wordt voldaan. 
Gelieve bij betaling te vermelden dat dit bedrag betrekking heeft op schooljaar 2019-2020.  

We hopen op uw begrip voor deze bijzondere situatie. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat 
we ook dit schooljaar weer veel leuke activiteiten voor onze kinderen kunnen organiseren. 

Met vriendelijke groet, namens het gehele team en de oudervereniging, 
Martijn Somberg en Janine Stelzmann 
Directie ABBS Meander 

 
Aanvraag buitengewoon verlof 
 
Af en toe bereiken ons verzoeken vanuit ouders om buitengewoon verlof aan 
te vragen voor hun zoon / dochter. Nadrukkelijk willen wij u erop wijzen dat de 
school alleen in urgente gevallen hiervoor toestemming geeft.  
 
Volgens de Wet van de Leerplicht zijn leerlingen vanaf het vijfde levensjaar 
leerplichtig. De directie legt bij ieder verzoek verantwoording af bij de 
leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. Deze instanties bepalen in 
samenspraak met de schooldirectie of een verlofaanvraag wordt goedgekeurd. 
Bij onrechtmatig verlof zal de schooldirectie dit bij bovengenoemde instanties melden. Aan u het 
vriendelijke verzoek om rekening te houden met bovenstaande regelgeving en hier zorgvuldig mee 
om te gaan. 
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Rookvrij schoolterrein! 
 
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school 
vanaf het nieuwe schooljaar/invoerdatum een rookvrij schoolterrein. Er mag 
dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor 
iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. 
Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. 
 
Waarom een rookvrij schoolterrein? 
 
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein 
hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving 
bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en 
jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een 
rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.  
Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of/en bij het 
hek (optioneel), in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van 
leerlingen.  
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving 
voor onze kinderen. 
 
 

Actie  „Op voeten & Fietsen“ weer van start gegaan 
 
Zoals jullie misschien wel weten wordt er op Meander twee 
keer per jaar de actie "Op voeten en Fietsen" gehouden. 
Deze actie is bedoeld om de leerlingen zo veel mogelijk met 
de fiets of te voet naar school te laten komen. We doen dit 
om de leerlingen meer te laten bewegen maar ook om de 
leerlingen in aanraking te laten komen met het dagelijkse 
verkeer op weg van en naar school.  
Immers leer je alleen hoe je je moet gedragen in het verkeer 
door het ook zelf te doen in de praktijk! 
Juist bij de start van het nieuwe schooljaar wanneer er na 6 
weken weer veel kinderen te voet of met de fiets deelnemen aan het verkeer moeten 
automobilisten, voetgangers en fietsers weer extra alert  zijn! 
Een mooie bijkomstigheid is dat als er minder kinderen met de auto worden gebracht, het daardoor 
niet meer zo druk is rondom de school. Dit leidt weer tot een meer verkeersveilige situatie aangezien 
deze soms te wensen over laat. Zeker op de momenten dat de school uit is om 14.45 uur. 
 
De actie zal maandag 14 september van start gaan en zal 4 weken duren. 
De groepen met het beste resultaat en gemiddeld per groep het hoogst aantal stickers zal natuurlijk 
weer een passende beloning krijgen. 
 
We hopen wederom op jullie medewerking en enthousiasme! 
Werkgroep Verkeer Meander 
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De Kleine Jantje Beton Loterij 2020 
 
Onze school komt in actie voor meer spelen. We verkopen lootjes van 
De Kleine Jantje Beton Loterij via machtiging van 9 t/m 23 september. En 
online via de Tikkie jij bent ‘m! actie van 9 september t/m 16 november. 
50% van de opbrengst is voor spelen en bewegen op het schoolplein. En 
50% is voor projecten van Jantje Beton. Hierbij krijgen kinderen in kwetsbare speelposities extra 
aandacht. Zoals kinderen met een beperking. 
 
Zoiets kleins en simpels als buitenspelen speelt een grote rol in het leven van kinderen. 

Door te spelen krijgen kinderen de beweging die ze nodig hebben. Het is belangrijk voor 
een gezonde ontwikkeling. Buitenspelen is voor kinderen magisch. Er bestaat immers 

niets leukers dan samen met vriendjes buiten de wereld te ontdekken. Vooral op een van 
de favoriete speelplekken: het schoolplein. Zowel tijdens als na schooltijd. Bovendien 

heeft buitenspelen een positief effect op de leerprestaties en het concentratievermogen. 

Toch spelen drie op de tien kinderen niet of slechts één keer per week buiten. Daar doet 
Jantje Beton iets aan. Met De Kleine Jantje Beton Loterij. 
 
Iedereen die een lot koopt, stimuleert spelen tijdens en na schooltijd. Het schoolplein biedt kinderen 
goede mogelijkheden om tijdens en na schooltijd actief te zijn en hun batterij op te laden. Het 
schoolplein staat zelfs in de top 3 van favoriete plaatsen om te spelen. Een belangrijke (speel)plek 
dus! 
Heb je nog vragen over de Jantje Beton Loterij? Kijk op www.jantjebeton.nl/loterij. 
 

 
 

www.jantjebeton.nl/loterij

