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WENSEN
Namens het gehele team wil ik u nogmaals het
allerbeste wensen toe voor dit nieuwe jaar.
Maandagochtend startten wij (ondanks wat
miezerregen) traditiegetrouw met het draaien van
‘Happy New Year’ van ABBA. Daarna ontstak juf
Sandra prachtig vuurwerk en is iedereen in de
gelegenheid gesteld om de beste wensen aan
elkaar over te brengen.
De tweede helft van dit schooljaar is dus weer
mooi begonnen.
Veel plezier allemaal!

ZAALVOETBALTOERNOOI
23 December deden twee teams mee aan het
zaalvoetbaltoernooi. Meisjes groep 7 en jongens
groep 8. Voor het eerst werd gebruikt gemaakt
van onze nieuwe T-shirts met ons logo en dat van
onze sponsor Autovooru.nl
Er waren mooie sportieve momenten met de
volgende verslaglegging van reporters ter plaatse:
De meiden hebben het echt heel goed gedaan:
2-0 gewonnen tegen de Regenboog 3
4-1 gewonnen tegen de Kameleon 3
0-0 tegen de Horizon 1
1-0 gewonnen tegen de Regenboog 4
Daarna volgde een super spannende finale tegen de
Horizon. Het moest uiteindelijk met penalty’s
worden beslist; 1-2 voor de Horizon. Maar dus een
echt verdiende mooie tweede plaats, met
bijbehorende beker!
En dan de jongens.
De spannende poulewedstrijden wist De Meander
J1 te winnen na 4 gewonnen en 1 gelijk gespeelde
wedstrijd. Na eerst van de nr. 2, de Marke Boys,
te hebben gewonnen met 1-0 waren zij ook de

andere finalisten. De 8 minuten speeltijd waren
niet voldoende en de 3 minuten verlenging ook nog
steeds niet. Pas bij de tweede serie van 3
strafschoppen trokken ze aan het kortste eind.
Toch ’n verdiende tweede plek incl. beker…
Met dank aan de begeleiders, toeschouwers en
reporters!

LUIZENCOMMISSIE
Na jaren actief te zijn geweest in de
luizencommissie hebben Olga Vonk en Petra
Hulkenberg het stokje overgedragen aan Daniëlle
van der Steen (moeder van Zoë, 1-2B). Langs deze
weg wil ik graag Olga en Petra bedanken voor hun
jarenlange coördinerende inzet voor de
luizencommissie. Dankzij hen is er altijd op tijd
gecontroleerd en zijn de juiste stappen
ondernomen. Wij hebben er vertrouwen in dat
Daniëlle dit op de bekende wijze zal voortzetten.
OUD PAPIER
Opgeruimd het nieuwe jaar in? Dat kan!
Aanstaande woensdag, donderdag en vrijdag staat
de oud-papiercontainer weer achter de school.
STUDIEDAG
Dinsdag 14 januari hebben de kinderen van onze
school geen les. Het team heeft studiedag. Wij
gaan met elkaar kijken op scholen in Amsterdam en
Koog aan de Zaan die ook werken met PBIS. Wij
kijken hoe zij omgaan met het aanleren van
gedrag, een positieve benadering uitvoeren en
kijken naar wat zichtbaar is middels
pictogrammen, etc. Op die manier komen wij weer
een stuk verder in onze eigen ontwikkeling.

OPEN OCHTEND
Onze volgende open ochtend voor potentiële
ouders staat weer voor de deur. Op dinsdag 21
januari worden deze ouders in de gelegenheid
gesteld om onze school te bezoeken. Geeft u het
nog even door aan mensen die u kent en die nog
een school zoeken? Hartelijk dank!
VAN NOKIK
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het
overblijven, dan doet u dit via
ikblijfover@gmail.com of het telefoonnummer van
de overblijfcoördinator Kim 06-38826346.
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