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Welkom allemaal!  
 
Het schooljaar 2022 - 2023 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:  
Natascha Bergsma: onderwijsassistent schakelklas 
Myrthe Collaris: pedagogisch professional jonge kind 
Roy Hermans: onderwijsassistent 
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 maandag 17 oktober komt de schoolfotograaf weer op bezoek. Er worden 
portret- en gezinsfoto’s gemaakt.  
Bij voorkeur kleurrijke kleding aantrekken en geen zwarte of witte kleding! 
 
 
 

Studiedagen  
Op maandag 26 september en donderdag 10 november hebben alle 
leerlingen, in verband met een studiedag voor het team, de gehele 
dag vrij.  
 
Deze vrije dagen staan 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


 

 

 

 

                                                                                                        september 2022 
 
Even voorstellen 

 

Myrthe Collaris 

Ik ben Myrthe Collaris en moeder van twee mooie jongens van 9 en 11 jaar 
oud. Wij wonen samen met onze hond Paco in Sittard.  
 
Ik ben al een aantal jaren werkzaam binnen Xonar als jeugdzorgwerker. 
Voor de zomervakantie ben ik gestart in de Startklas, daar werk ik op dinsdag 
en donderdag. 
De andere dagen werk ik op het MKD en coach ik op peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven in Kerkrade. 
 
In mijn vrije tijd ga ik graag naar de sauna, wandel ik graag en ben ik graag bij de paarden. 

 
 
Natascha Bergsma 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik zal me even voorstellen. 
Ik ben Natascha Bergsma en ik werk van maandag t/m donderdag als 
onderwijsassistente in de startklas.   
 
Samen met mijn gezin en onze hondjes woon ik in Munstergeleen. 
In mijn vrije tijd ben ik bij de scouting, maar ook wandelen en lekker koken doe 
ik graag. 
 
In de zomermaanden gaan we met ons gezin graag met de caravan op pad. 
In de wintermaanden vermaken we ons met het hele carnavalsgebeuren,  een wagen bouwen, pakjes 
maken, schminken en alles wat erbij hoort. 
 
Ik kijk ernaar uit om er met z’n allen een heel leuk schooljaar van te maken! 
Groetjes, Natascha 
 

 

 

  

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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Roy Hermans 

Mijn naam is Roy Hermans en ik ben 30 jaar oud. 

In mijn vrije tijd houd ik van hardlopen, zwemmen, fietsen, uiteten, 

films/series kijken en leuke dingen doen met mijn vrienden.  

In 2013 heb ik mijn studie onderwijsassistent afgerond. Om mijn 

kennis te verbreden ben ik daarna de opleiding pedagogiek gaan 

doen. Tijdens deze studies heb ik altijd in het onderwijs gewerkt, als 

onderwijsassistent en in de leerlingenzorg.  

Daarna ben ik 2,5 jaar werkzaam geweest binnen de jeugdzorg. Het 

onderwijs begon ik de laatste tijd erg te missen… Op 20 september ga ik daarom met veel zin en 

enthousiasme beginnen bij de SBO de Boemerang én basisschool Meander als onderwijsassistent. 

Mochten jullie meer over mij willen weten, dan hoor ik dat graag. 
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Nieuwe methode: Kwink 

Onze school werkt met ingang van dit schooljaar voor alle groepen met de methode 

‘Kwink’. Dit is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief 

burgerschap en mediawijsheid.  

Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke 

inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op 

school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive 

Behaviour Support). 

Kwink: 

• Voorkomt verstorend gedrag en pesten 
• Kent een groepsbrede, preventieve aanpak 
• Zorgt voor een sociaal veilige groep 
• Verhoogt de leeropbrengsten 
• Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties 
• Biedt iedere les unieke filmpjes 
• Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid 
• Is leuk! 

Kwink is geïnspireerd op het boek ‘Groepsplan Gedrag, planmatig werken aan 
passend onderwijs’ van dr. Kees van Overveld. Kees van Overveld is inhoudelijk 
adviseur van Kwintessens, de maker van Kwink. Hij bundelde zijn ervaring en 
kennis én bewezen wetenschappelijke inzichten in het boek ‘Groepsplan Gedrag’.  

Internationaal onderzoek (www.casel.org) wijst uit dat een sterk ingevuld 
programma voor sociaal-emotioneel leren (SEL) in combinatie met goed 
klassenmanagement, ook tot hogere scores leidt voor taal, lezen en rekenen. 

De onafhankelijke Erkenningscommissie interventies heeft Kwink erkend als 
‘goed onderbouwd’. Kwink is daardoor nu opgenomen in de databank Effectieve 
Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd instituut (NJi).  

 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/sel-competenties
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Ouderbijdrage  
Beste ouder(s) / verzorger(s),  

Onderwijs wordt in Nederland door de overheid betaald 
uit belastinggelden. Daarbij is het aantal leerlingen dat de 
school bezoekt, bepalend voor de hoogte van het bedrag 
dat de scholen ontvangen. 

Het ministerie vergoedt geen activiteiten als Sinterklaas, 
kerst- en paasvieringen, schoolreis, schoolkamp, 
kinderboekenweek, projectweken, sportdagen, enz. 
Daarom vraagt de school aan alle ouders een vrijwillige 
ouderbijdrage om deze activiteiten uit te kunnen voeren.  

Helaas zijn de inkomsten van de ouderbijdrage tijdens de crisis flink teruggelopen en de kosten voor 

activiteiten aanzienlijk toegenomen.  

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. Helaas is alles ook veel duurder geworden. Door de flink gestegen energieprijzen rijzen 

de prijzen voor bijvoorbeeld het busvervoer naar de attractieparken de pan uit.  

Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage eveneens € 50,- per leerling. Voor kinderen die na 1 januari 

2022 instromen, betaalt u € 25,-. U doet het voor uw eigen kind(eren)! In dit bedrag zit een deel 

overblijfgeld, de schoolreis, andere activiteiten en de aanschaf van extra materialen wordt ervan 

betaald.  

U kunt het bedrag 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 ochtend terecht op onze administratie. We hopen op uw begrip voor deze 

bijzondere situatie. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat we dit schooljaar veel leuke 

activiteiten voor onze kinderen kunnen organiseren.  

Met vriendelijke groet, namens het gehele team en de oudervereniging,  

Martijn Somberg en Marina Schmits 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                                
                                                                                                        
                                                                                                        
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       september 2022 
 

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. 
 
                                                                                                    

Revue op donderdag 13 oktober !! 

De revue kon helaas vóór de zomervakantie wegens 

omstandigheden niet doorgaan. Op donderdag 13 oktober 

zal de revue in aangepaste vorm nu alsnog doorgaan.  

Onze leerlingen hadden heel veel geoefend en gelukkig 

kunnen ze dit nu toch laten op het Meander-podium.  

Nadere informatie volgt nog. 

 

Leerlingen brengen en ophalen  

U heeft in de groepen 1 en 2 iedere dag de mogelijkheid om uw zoon / dochter tot in de klas te 

brengen. Graag willen wij u er op wijzen dat om 08.15 uur na het eerste signaal de poort opengaat. U 

kunt dan tot 08.25 uur in alle rust uw zoon / dochter brengen. Om 08.25 uur gaat de tweede bel. Wij 

verzoeken u vriendelijk om de school dan te verlaten zodat wij om 08.30 uur ook echt kunnen starten 

met de les. Mocht u de leerkracht iets willen mededelen, schrijf het dan even op een briefje en laat 

uw zoon / dochter dit bij de leerkracht inleveren. U kunt ook na schooltijd gerust even binnenlopen! 

Tot slot willen wij u er op attenderen dat er zowel op het schoolplein als binnen het gehele gebouw 

een hondenverbod geldt.  

 

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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Koopt u wel eens bij Bol.com? Doe het via onze website!!! 

 
Als u via de advertentie op onze 
website van Bol.com of op de 
advertentie hiernaast klikt en iets 
bestelt, verdient ook onze school hier 
iets aan!  
Uiteraard komt dit geld geheel ten 
goede aan de kinderen!  
 
 
 
 

Afmelden van leerlingen bij bijvoorbeeld ziekte 
 
Zoals u weet, dient u uw kind in het geval van ziekte of een andere calamiteit 
telefonisch af te melden. Toch ontvangen wij nog regelmatig via de mail een 
afmelding. Aangezien wij de mail niet elke minuut zien, willen we u echt vragen 
altijd uw kind telefonisch af te melden. 
 

https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=37992&f=TXL&url=http%3A%2F%2Fwww.bol.com%2F&name=Bol.com

