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Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Nu het schooljaar 2020 – 2021 bijna ten einde loopt, zijn wij in de afgelopen weken achter de schermen druk in de weer 
geweest met alle voorbereidingen voor het komende schooljaar. In deze nieuwsbrief willen wij u uitgebreid informeren 
over de groepsverdeling en de planning voor het nieuwe schooljaar. Op deze wijze hopen wij u allen tijdig en volledig te 
informeren. In onderstaand schema kunt u lezen welke leerkracht(en) de groep draait / draaien. Onder het schema zal 
ik een aantal zaken toelichten en verdere uitleg geven over gemaakte keuzes. 
 

Groepsverdeling Basisschool Meander, schooljaar 2021-2022 
  

Groepen: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: 

Startklas Claar/Lisa Claar/Lisa Claar/Lisa Claar/Lisa x 

Groep 1 Kim Kim Kim Nancy Nancy 

Groep 2 Julienne Julienne Julienne Julienne Julienne 

Groep 3 Nicole Nicole Nicole/Nadine Nadine Nadine 

Groep 4 Brenda Brenda Tessa Brenda Brenda 

Groep 5 Kirsten Kirsten Kirsten Kirsten Kirsten 

Groep 6 Tessa Tessa Inge Inge Inge 

Groep 7A Wendy  Wendy  Wendy  Yasmina Wendy  

Groep 7B Lèneke Inge Lèneke Lèneke Lèneke 

Groep 8A Joey Joey Joey Joey Joey 

Groep 8B Sue Sue Sue Sue Sue 

 

Schakelbouw, schooljaar 2021-2022 

 

Schakel: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: 

1 Angela Manon/Angela Manon Manon/Angela Manon/Angela 

2 Annemiek/Bas Annemiek/Bas Bas Annemiek/Bas Bas 

3 Tobias/Maaike Tobias/Maaike Tobias  Tobias/Maaike Tobias/ Maaike 

4 Debby N Debby N Jacqueline/Debby N Jacqueline/Debby N Jacqueline/Debby N 

5 Ineke/Michelle Michelle Ineke/Michelle Ineke/ Michelle Ineke 

 

Overig personeel, schooljaar 2021-2022 

 

Overig: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: 

Directie: Martijn Martijn Martijn Martijn Martijn 

IB: Kristi/Sandra Kristi/Sandra Kristi/Sandra Kristi/Sandra Kristi/Sandra 

OOP: Desiree Desiree Desiree Desiree Desiree 

Adm. ICT Frank Frank Frank Frank Frank 

Vervanger: Bjorn Bjorn Bjorn Bjorn Bjorn 

 
 
 
 
 
 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=37992&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fl%2Fcadeaus-verrassend-cadeau%2FN%2F4268053379%2B14033%2Ffilter_N%2F4269250493%2F&name=bol.com
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Inzet op vrijdagmiddag  

In het komende schooljaar zal een aantal leerkrachten uit de onderbouw om de 
week op vrijdagmiddag werkzaam zijn in de bovenbouw. De leerkrachten uit de 
bovenbouw hebben hierdoor eens per twee weken een “ambulante” middag 
waarin zij taken voor de groep op school kunnen uitvoeren. De volgende 
koppels zijn hiervoor gevormd: Juf Juliënne draait om de week op 
vrijdagmiddag bij meester Joey in groep 7A. Juf Kirsten draait om de week op 
vrijdagmiddag groep 8 bij juf Sue. 
 
 

Nieuwe leerkrachten op Meander  

In het schema op de vorige pagina ziet u twee “nieuwe” leerkrachten: juf Brenda (groep 4) en juf Yasmina (groep 7A). 
Wij wensen juf Brenda en juf Yasmina met al hun talent, ervaring en kennis een hele mooie tijd op Meander. Wij zijn 
ervan overtuigd dat zij een goede bijdrage leveren aan onze schoolontwikkeling! In het Meandertje van augustus stellen 
zij zich uitgebreid aan u voor! 
 

 
Afscheid  

Wij nemen afscheid van de leerlingen uit groep 8 en een aantal leerlingen die wegens 
verhuizing volgend schooljaar helaas niet meer bij ons kunnen blijven! Wij wensen jullie heel 
veel succes op jullie nieuwe school en wij hopen dat jullie allen een fijne tijd op Meander 
hebben gehad! 
 
Daarnaast nemen wij ook afscheid van juf Janine, meester Guido en juf Wendy G. Wij wensen hun heel veel succes. 
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Studiedagen schooljaar 2021 – 2022  

Er is in dit schooljaar weer ontzettend hard gewerkt en ingezet op een intensieve schoolontwikkeling. Het team gaat in 

het komende schooljaar door met deze verdieping / ontwikkeling. Hierbij ontvangt u alvast een overzicht van de 

studiedagen in het komende schooljaar. Op deze wijze kunt u tijdig opvang regelen (indien noodzakelijk) voor uw kind( 

eren). U ontvangt in de eerste week van het nieuwe schooljaar een schoolkalender met daarop alle relevante 

informatie.  

De algemene informatieavond zal plaatvinden op maandagavond 20 september. Wij willen deze avond van harte 

aanbevelen zodat u over alle informatie beschikt en vragen kunt stellen aan de leerkracht / directie! 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022 

Herfstvakantie: 25 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021 

Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 07 januari 2022 

Carnavalsvakantie: 28 februari 2022 t/m 04 maart 2022 

Tweede Paasdag Maandag 18 april 2022 

Meivakantie: 25 april 2022 t/m 06 mei 2022 

Bevrijdingsdag Donderdag 5 mei 2022 (in meivakantie) 

Hemelvaart: Donderdag 26 mei 2022 

Tweede Pinksterdag Maandag 06 juni 2022 

Zomervakantie: 25 juli 2022 t/m 02 september 2022 

Extra vrije middagen  
(alle leerlingen 12:00 
vrij) 

Donderdag 23 december 2021 
Donderdag 21 juli 2022 (i.v.m. Eindfeest) 

Vrije dagen: Vrijdag 24 december 2021 
Vrijdag 27 mei 2022 (dag na Hemelvaart) 
Vrijdag 22 juli 2022 

Studiedagen:  
alle leerlingen hele dag 
vrij! 

Donderdag 30 september 2021 
Maandag  11 oktober en dinsdag 12 oktober 2021 
Woensdag 9 maart en donderdag 10 maart 2022 
Vrijdag 20 mei 2022 

 

Nog enkele mededelingen voor dit schooljaar  

Donderdagmiddag 22 juli is de school om 12.00 uur uit. Vrijdag 23 juli zijn alle leerlingen de 

gehele dag vrij i.v.m. opruimdag team! Namens het team van Meander wens ik u allen een 

prettige, zonnige en ontspannen zomervakantie toe. Bedankt voor de fijne samenwerking 

in het afgelopen jaar! Wij hopen u allen weer te mogen ontmoeten op maandag 6 

september. Dan gaan wij er samen weer een goed schooljaar van maken!  

Met vriendelijke groeten namens het team;  

Martijn en Janine 


