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Welkom allemaal!  
 
Het schooljaar 2021 - 2022 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:  
Marina: locatieleider 
juf Brenda: leerkracht groep 4 
juf Ineke: leerkracht schakelklas 
Juf Ankie: leerkracht onderbouw 
Juf Samantha: onderwijsassistent groep 6 
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; 
Marina Schmits, locatieleider 
 
 

Schoolfotograaf  

Op vrijdag 8 oktober komt de schoolfotograaf weer op bezoek. Er worden 
portret- en gezinsfoto’s gemaakt. Op donderdag 21 oktober worden de foto’s van 
de kinderen van de startklas gemaakt. Deze dag kunnen ook de kinderen, die op 8 
oktober niet aanwezig waren, op de foto. 
Bij voorkeur kleurrijke kleding aantrekken en geen zwarte of witte kleding! 
 
 

Studiedagen  
Op donderdag 30 september, maandag 11 en dinsdag 12 oktober 
hebben alle leerlingen, in verband met een studiedag voor het team, 
de gehele dag vrij.  
Deze vrije dag staat ook in onze schoolkalender aangegeven.  
 

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


 

 

 

 

                                                                       Jaargang 17 - nummer 39 - september 2021 
 
Even voorstellen 

 

Ineke Reichrath 

Beste ouders, verzorgers 
 
Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Ineke Reichrath.  
Ik ben 56 jaar oud, gelukkig getrouwd met Ger en moeder van 6 heerlijke 
kinderen. Die 6 kinderen zijn allemaal getrouwd met leuke partners en 
hebben er ook al voor gezorgd dat ik 6 (vanaf november 7) kleinkinderen heb. 
Ik ben in 1986 afgestudeerd aan Social-Work, heb daarna 15 jaar met veel 
plezier bij Gastenhof/Koraal gewerkt. Maar het onderwijs bleef kriebelen dus 
ben ik in 2000 gestart op de Pabo in Heerlen. 
In 2001 behaalde ik mijn diploma en sindsdien ben ik juf, eerst in Hoensbroek 
en nu dan in Brunssum. 
Ik werk alle dagen met uitzondering van de dinsdag, dan komen namelijk mijn kleinkinderen bij ons 
thuis. 
In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden en kinderen, ben ik actief in de politiek en zing ik bij 
een koor in Kerkrade.  
Ik denk dat u nu wel een beetje een idee hebt wie ik ben.  
Nog vragen? Spreek me aan en stel ze gerust want ik maak graag een praatje met u!! 
 
Vriendelijke groet, Ineke 
 

 
Brenda Römgens 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Brenda Römgens. Ik ben 34 jaar en woon in Heerlen.  
Ik ben getrouwd met Bart. Samen hebben wij 2 kinderen; Meike (5 jaar) en 
Rosa (3 jaar). 
 
Ik ben 13 jaar werkzaam in het onderwijs. Dit schooljaar werk ik voor het 
eerst op basisschool Meander. De afgelopen jaren heb ik voornamelijk in de 
onderbouw lesgegeven. Sinds dit schooljaar sta ik 4 dagen in de week in 
groep 4 (maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag). 
 
Ik hoop dat we er een fijn, leerzaam jaar van kunnen maken.  
 
Groetjes juf Brenda 
  

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=37992&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fl%2Fschoolspullen%2FN%2F10571%2F&name=bol.com
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Ankie Packbier 

Mijn naam is Ankie Packbier, ik ben 34 jaar en woon met mijn man en twee 
dochtertjes van 5 en 2 jaar in Beek.  

Op dinsdag ben ik werkzaam bij jullie op school, ik ben de ene week in groep 1 
en de andere week in groep 2. De vaste leerkracht is dan ook aanwezig, maar ik 
neem dan de lessen over, zodat de vaste leerkracht overige taken kan 
uitvoeren.   
 
 

Marina Schmits 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s) en kinderen, 
 
Mijn naam is Marina Schmits. Ik ben vanaf dit schooljaar werkzaam als 
locatieleider op de Meander.  
Inmiddels ben ik 15 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb op verschillende 
basisscholen gewerkt. Eerst alleen als leerkracht, maar vervolgens ben ik een 
studie gaan volgen tot ICT-coördinator. Na deze studie heb ik mij veel 
beziggehouden met het coachen van collega’s. Dit heeft ook gemaakt dat ik 
de stap naar het MT (managementteam) van de school heb gezet. Na enkele 
jaren hier ervaring in te hebben mogen opdoen, ben ik vorig jaar begonnen 
aan de opleiding tot schoolleider. Deze hoop ik dit jaar te mogen afronden.  
Het afgelopen jaar heb ik gewerkt als locatieleider van basisschool st. Jozef in Doenrade. Deze locatie 
hebben we echter voor de zomervakantie gesloten, omdat alle kinderen naar de hoofdlocatie zijn 
gegaan. Dit was voor mij een mooi moment om te kiezen voor een nieuwe uitdaging. Deze heb ik dan 
ook bij jullie gevonden. De eerste weken heb ik als heel fijn ervaren. Er staat een mooie school die 
goed onderwijs verzorgt, hier wil ik dan ook mijn steentje bijdragen om verder te gaan met de 
ontwikkelingen. 
 
Naast mijn werk geniet ik van mijn twee dochters. Mijn oudste dochter is 8 jaar en mijn jongste 
dochter is 5 jaar. Wij wonen in Landgraaf. In mijn vrije tijd geniet ik van de gezelligheid met de 
meiden, lekker eten en afspreken met vrienden. 
 
Hopelijk kunnen we elkaar binnenkort een keer ontmoeten. Ik ben werkzaam op dinsdag t/m vrijdag. 
Wanneer weer alles mogelijk is, loop gerust een keer binnen. U kunt mij natuurlijk altijd telefonisch 
of via de mail benaderen. De deur staat voor u open! 
 
Met vriendelijke groet, 
Marina Schmits 
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Samantha Onink 
 
Mijn naam is Samantha Onink. Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Heerlen bij mijn 
ouders. Ik ben afgelopen schooljaar geslaagd voor de opleiding 
onderwijsassistent niveau 4.  
 

 

Ouderbijdrage  
Onze school kent een actieve ouderraad die veel 

activiteiten voor onze leerlingen 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 een deel overblijfgeld, het schoolreisje, 

andere activiteiten en de aanschaf van extra materialen 

wordt ervan betaald. Graag vragen wij u vriendelijk om 

dit bedrag voor 01 november over te maken 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 ochtend terecht op onze administratie.  

Het kan voorkomen dat u het bedrag niet ineens kunt missen. Een betalingsregeling is zeker mogelijk. 

Neem gerust contact op met de directie! 

 

Leerlingen brengen en ophalen  

• De leerlingen worden ’s morgens om 08.15u bij de schoolpoort afgezet. Ouders/verzorgers 

mogen helaas nog steeds niet op het schoolplein en/of in de school komen.  

• De leerlingen verzamelen zich ’s morgens wederom in de vakken op het schoolplein, 

behorende bij hun groep.  

• De leerkrachten staan om 08.15u buiten en halen de kinderen op.  

• De leerlingen van groep 1 t/m 3 kunnen na school weer opgehaald worden aan de poort van 

de peuterspeelzaal (via het grote veld). 

• De leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen na school weer opgehaald worden aan de grote 

poort van het schoolplein. 

Ook willen wij u er nadrukkelijk op wijzen dat er voor ons schoolgebouw een 

parkeerverbod geldt. Wij vragen uw medewerking om, indien u uw kind(eren) 

met de auto naar school brengt en/of ophaalt de auto op een daarvoor bestemde 

plek parkeert! Dit komt de veiligheid van alle mensen ten goede! 
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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. 
 
 

Directie  

 
Zoals u wellicht al eerder vernomen heeft, zijn er met ingang 
van dit schooljaar wijzigingen wat betreft directie op 
basisschool Meander.  
 
Martijn Somberg zal de eindverantwoordelijke directeur 
blijven en zal met name het onderwijskundige pakket voor 
zijn rekening nemen.  
 
Marina Schmits gaat de taken van locatieleider uitvoeren. Dit 
betekent concreet dat Marina het eerste aanspreekpunt voor u als ouder/verzorger zal zijn.  
Dus mocht u vragen/opmerkingen hebben, dan bent u van harte welkom.  
 
Met vriendelijke groet, Marina en Martijn 
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CMWW – schoolmaatschappelijk werk 

Binnen CMWW kunt u terecht met allerlei 
vraagstukken. Een aantal voorbeelden hiervan;  

- Opvoedvraagstukken; 

- Stress; 

- Financiële problemen; 

- Relatie problematiek; 

- Mantelzorg; 

- Geweld binnen de thuissituatie; 

- Weerbaarheidstrainingen; 

- Faalangsttraining; 

- Kinderen in echtscheidingssituaties (KIES 

training); 

- Enzovoort…  

De contactpersoon voor de BS de Meander: 
Claudia Stevens, tel. 06-52680198. 
Email: c.stevens@cmww.nl 
2de contactpersoon: Amira Nouri, tel. 06-52875124 
 
U kunt zich ook rechtstreeks melden bij de toegang van CMWW,  
dat kan op maandag, woensdag of vrijdag van 10 tot 12 uur via telefoonnummer: 088 455 25 14 &  
via : www.cmww.nl  
Bij dringende zaken kunt u ons bereiken op ons algemene telefoonnummer 088 455 25 00 
 

 
 
                                                                                                        
 
 

Opvoeden en opgroeien is leuk, 

maar niet altijd even gemakkelijk. 

Soms is wat hulp gewenst. Het is 

heel gewoon om vragen te hebben 

over opvoeden of opgroeien. Het 

(school)maatschappelijk werk van 

CMWW is er voor alle vragen, hoe 

klein of ingewikkeld ook. 

http://www.cmww.nl/

