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Sinterklaasfeest  
Op vrijdag 3 december vieren wij op school het 
sinterklaasfeest. Ook dit jaar moeten we hierbij rekening 
houden met de corona-maatregelen. De commissie heeft 
er alles aan gedaan om er toch een heel gezellig feest 
van te maken.  
 
Sinterklaas gaat dit jaar op bezoek in de groepen 1 tot en 
met 5. De bovenbouw heeft een gezellige surprise-
ochtend. 
 

Schoolfruit 

Vanaf maandag 15 november krijgen onze kinderen op 
school weer twintig weken lang 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. 

 

Fietscontrole en verlichtingsactie  
Op vrijdag 12 november hebben wij op het schoolplein een fietscontrole 
georganiseerd. 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.  

Mocht de fietsenmaker aan de fiets van uw kind gebreken m.b.t. verkeersveiligheid hebben 
geconstateerd en u bent zelf niet in staat om dit te repareren, dan heeft u de mogelijkheid om deze 
reparatie tegen een geringe vergoeding uit te laten voeren bij de fietsenmaker van Betere Buren. 
Hiertoe kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 045-7271250. 
Het bezoekadres is Boschstraat 18, 6442 PB Brunssum. 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
https://partner.bol.com/click/click?p=1&amp;t=url&amp;s=37992&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fm%2Fsinterklaascadeau%2F&amp;f=BAN&amp;name=Sint%202021&amp;subid=
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Bestel uw Sint- en kerstcadeaus 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!  
 

 

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, de schoolreis, andere 

activiteiten en de aanschaf van extra materialen wordt ervan 

betaald. Graag vragen wij u vriendelijk om dit bedrag voor 10 

januari 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! 

 

Geslaagde herfstwandeling 

 

  

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
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Meander krijgt waardering ‘goed’ van inspectie  

Basisschool Meander is maandag 8 november door de inspectie 
bezocht en heeft de waardering ‘goed’ ontvangen. Onze school werd 
op 7 van de 10 onderdelen goed bevonden en op 3 voldoende. Een 
fantastisch resultaat! 

Het bestuur van onze onderwijsstichting Movare had onze school bij 
de inspectie voorgedragen voor de waardering Goed. Om de 
waardering ‘goed’ te kunnen krijgen moet een school eerst de 
beoordeling ‘Voldoende’ hebben, waarmee de inspectie aangeeft dat 
de school aan alle wettelijke eisen voldoet. De waardering ‘Goed’ geeft aan dat een school meer laat 
zien dan de basisvereisten en op een aantal gebieden uitblinkt. 

Natuurlijk is de schoolleiding heel trots op de behaalde waardering van de inspectie. Directeur 
Martijn Somberg: “Trots op onze medewerkers en zeker ook op onze leerlingen die dit mogelijk 
maken. Trots op wat we allemaal samen bereiken. Het doet ons beseffen dat we niet alleen de goede 
dingen doen, maar dat we de dingen ook goed doen. Dit geeft ons, juist in deze moeilijke tijd waarin 
door alle maatregelen rondom het coronavirus het uiterste gevraagd wordt van onze medewerkers en 
onze leerlingen, nieuwe energie en de motivatie om ons te blijven richten op de verbetering van de 
kwaliteit van ons onderwijs.” 

 

Doorgeven afwezigheid 

 
Steeds meer krijgen wij te maken met leerlingen die afwezig zijn zonder of 
onjuiste afmelding. Deze afwezigheid moeten wij registreren en doorgeven 
aan de leerplichtambtenaar. Volgens de Wet van de Leerplicht zijn 
leerlingen vanaf het vijfde levensjaar leerplichtig. Het gebeurt nogal eens 
dat kinderen worden ziekgemeld, maar wij vervolgens te horen krijgen dat 
zij bijvoorbeeld naar een pretpark zijn geweest.  
 
Er zijn omstandigheden waarvoor wij als school buitengewoon verlof 
kunnen verlenen. Dit moet officieel worden aangevraagd, omdat wij hierover verantwoording 
moeten afleggen. 
  
Wij willen u dan ook nadrukkelijk verzoeken om een ziekmelding ’s ochtends op tijd door te geven. 
Vraag voor andere omstandigheden op tijd verlof aan, dit kan bij de locatieleider (Marina Schmits). 

 
 
                                                                                                                                                                                     
 


