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Sinterklaasfeest 
Op woensdag 2 december vieren wij op school 
het sinterklaasfeest. Vanwege de 
coronamaatregelen zal het feest er dit jaar 
anders uitzien dan in voorgaande jaren. We 
hebben wel vernomen dat de Sint en zijn Pieten 
tijdens hun nachtelijke bezoekjes ook onze 
school zal aandoen…  
 
De commissie heeft er alles aan gedaan om er 
toch een heel gezellig feest van te maken.  
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 mogen 
deze dag in hun pyjama komen. 
 
 

Schoolfruit 
Van 9 november t/m 16 april krijgen onze kinderen op school weer gratis 
drie stuks groente en fruit per week. Wij doen namelijk mee aan EU-
Schoolfruit! Ook 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. 

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt 
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. 

 
 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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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 Gegevensbescherming (AVG), 
artikel 7, zijn wij verplicht toestemming aan ouders te vragen voor het verwerken en verstrekken 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. 
 
 

Ouderbijdrage  
Van veel ouders hebben we de ouderbijdrage al 

ontvangen. Dank daarvoor!  

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 eigen 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  
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Fotowedstrijd Kinderboekenweek groot succes! 

 
 
De fotowedstrijd werd in oktober gehouden in het kader van de Kinderboekenweek. 

De winnaars:  
Start klas/ groep 1/2: Robin Schaeks, groep 2 
Groep 3/4/5: Nils Franssen, groep 4 
Groep 6/7/8: Aylin Bektas, groep 6b 

De opdracht 
Stuur een originele foto naar je juf of meester 
waarmee je geschiedenis schrijft! Op deze foto is 
te zien dat je leest en het thema “En toen…..” kun 
je duidelijk zien. Denk aan een originele plek, 
kleding, attributen…… 

De winnaars hebben een boek ontvangen. 
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Gebruik persoonsgegevens LVS voor NCO 
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens 
over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die 
gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze 
school te verbeteren en voor onze gesprekken met 
bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige 
van deze gegevens zijn ook belangrijk voor 
wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van 
taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen 
te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het 
doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar 
ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.  
 
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen 
sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
(www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor 
onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het 
CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige 
omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal 
Cohortonderzoek Onderwijs NCO 
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het 
CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor 
andere mensen.  
 
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare 
publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens 
vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de 
strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u 
toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten 
weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS 
gestuurd worden.  
 
Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek  
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens 
niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van 
leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te 
verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en 
moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om 
toetsgegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft. 
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Medezeggenschapsraad 
In een organisatie als basisschool Meander worden veel keuzes 

en afwegingen gemaakt met betrekking tot het onderwijs en de 

inzet van de middelen. Om invloed uit te kunnen oefenen op deze 

keuzes bestaat de  medezeggenschapsraad (MR).  

We bespreken onder meer het beleid op het gebied van:  

• de onderwijskwaliteit;  

• de (onderwijskundige) visie;  

• de financiën;  

• de algemene ontwikkeling van de school.  

 

De vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders zijn van harte welkom om mee te praten en te 

denken.  

 

Wilt u als ouder meebeslissen en meedenken over het onderwijs dat uw kind krijgt op onze school? 

Iets op de agenda zetten van de MR of meer informatie over een bepaald onderwerp? Mail dan naar: 

frank.vaartjes@movare.nl.  

De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen: 
 

Oudergeleding: 
Sylvia Mesters (voorzitter) 
Roger Driessen 
Angelique Kerens (penningmeester) 
 
 

Personeelsgeleding: 
Frank Vaartjes 
Sue Huijnen (secretaris) 
Kristi Hanssen 

Vergaderingen: 
Woensdag 27 januari 2021 
Woensdag 24 maart 2021 
Woensdag 26 mei 2021 
Woensdag 23 juni 2021 

Dit schooljaar zijn twee nieuwe ouders toegetreden tot de MR. Zij stellen zich hier beknopt voor: 

Roger Driessen 

Ik ben Roger Driessen. 51 jaren oud en heb sinds 2019 zitting in de MR van BS de 

Meander. In het dagelijks leven werk ik bij Sligro. Ik ben getrouwd en heb 1 zoon 

Tis die in groep 6 zit. 

In mijn vrije tijd ben ik jeugdleider bij SV Brunssum van JO12.  

Mijn motivatie om in de MR te participeren, is dat ik een bijdrage wil leveren aan 
het optimaliseren van de school, daar waar dit nog kan of mogelijk is. Ook vind ik 
het belangrijk om zaken bespreekbaar te maken die ten goede komen van het kind, leerkrachten 
en/of omgeving. 
Ik kijk door de bril als ouder en meedenker!  
 
Angelique Kerens 
Mijn naam is Angelique Kerens. Ik ben moeder van Joshua, groep 4 en Davida, 
groep 1. 
Met mijn gezonde verstand, realiteitszin, inlevingsvermogen en mijn positieve 
instelling, wil ik een goede bijdrage leveren aan deze MR.  

mailto:frank.vaartjes@movare.nl
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Fietscontrole en verlichtingsactie 
Fietsen zonder licht in het donker is levensgevaarlijk. Met goede 
fietsverlichting neemt het risico om in het donker te worden aangereden met 
20% af. Daarom is in oktober de ANWB fietsverlichtingscampagne weer van 
start gegaan. 
 
Wij hebben hier ook ons steentje aan bijgedragen. Op vrijdag 6 november 
hebben wij op het schoolplein een fietscontrole georganiseerd. De wintertijd is 
inmiddels ingegaan en onze kinderen worden dan ook weer dagelijks 
geconfronteerd met het vroeg donker worden. De fietsen van alle leerlingen van 
de groepen 5 t/m 8 zijn gecontroleerd. Dit werd gedaan aan de hand van een 
fietscontrolekaart waarop alle onderdelen konden worden aangevinkt. 

Hierbij werd onder andere gelet op het goed functioneren van de 
verlichting en de remmen, de aanwezigheid van reflectoren en bel 
en de staat van de banden. Om het voor de kinderen nog leuker te 
maken was er ook een fietsparcours uitgezet waarop de kinderen 
hun fietsvaardigheid konden laten zien. 

 

(Educatieve) sinterklaascadeaus via onze website! 

Op onze schoolwebsite treft u ook educatieve 
kooptips aan. Op deze pagina staat een groot aantal 
links van Bol.com over o.a. kinderboeken, educatief 
speelgoed en andere leuke tips. Als u via een van 
deze links of het zoekvenster op deze pagina iets 
bestelt, verdient ook onze school hier iets aan! 
Uiteraard komt dit geld geheel ten goede aan de 
kinderen!  
 
Naar de educatieve tips en cadeaus… 
 

 

https://bsmeander.net/wordpress2/categorynieuws/links/educatieve-tips/
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=37992&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fm%2Ftoys%2F&name=algemeen

