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NIEUWE LEERKRACHT GROEP 1-2B
Beste ouders en kinderen van De Meander,
Mijn naam is Melanie van den
Brink en vanaf 1 oktober zal ik van
start gaan in groep 1/2B. Ik woon
samen met Tim in Hoogland en
ben 34 jaar oud. In mijn vrije tijd
hou ik van sporten, reizen, films,
muziek en lekker uit eten gaan.
Na 12 jaar te hebben gewerkt op
een Montessorischool ben ik toe
aan een nieuwe uitdaging. Op
mijn vorige werkplek heb ik met
veel plezier in verschillende
groepen gewerkt. Zo heb ik een
aantal jaren in de onder-, tussen- en bovenbouw gewerkt.
Ik heb enorm veel zin om te gaan starten in groep 1/2B en
kijk uit naar vrijdag.
In het onderwijs vind ik de start van het jaar en het vormen
van een groep altijd een leuke uitdaging. Ik heb in alle jaren
ervaren dat een fijne sfeer een goede basis is om te komen
tot leren en heb hier in mijn onderwijs veel aandacht voor.
Daarnaast vind ik het belangrijk om vanuit de
onderwijsbehoeften van het individuele kind te komen tot
een passend aanbod.
Ik ben heel enthousiast over De Meander en ik hoop op
deze fijne plek een mooie nieuwe uitdaging tegemoet te
gaan.
Vriendelijke groet,
Melanie van den Brink

OUDERRAADNIEUWS
Beste ouders/verzorgers,
Dinsdag 12 oktober tussen 19:30 en 20:00 is de
jaarvergadering van de ouderraad. Ook dit jaar is er helaas
geen mogelijkheid tot "inlopen" en wordt de vergadering
weer via Zoom gehouden. Tijdens deze jaarvergadering
benoemen we formeel het bestuur van de ouderraad en
stellen we de begroting voor het schooljaar 2021-2022 vast.
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Als je vragen hebt over de ouderraad, de activiteiten die
georganiseerd worden en de ouderbijdrage moet je zeker
even je neus laten zien. Tijdens de vergadering zal dit
allemaal besproken worden en als je nog vragen hebt
worden die beantwoord.
De ouderraad bestaat uit Natalie Dorrenboom (voorzitter),
Marloes Scholman (penningmeester), Evelien ter Weijden,
Myrthe van der Riet, Gülsen Oztoprak, Jeroen Eeuwes en
Margreet van der Oest.
We zijn op zoek naar versterking, dus als je het leuk vind je
om mee te helpen laat het ons weten!
Ouderbijdrage
Tijdens de jaarvergadering is de begroting voor komend
schooljaar in te zien. De administratie van vorig schooljaar
is ook ter inzage. De kascommissie probeert voor 14
oktober haar mening te geven over de administratie van
vorig schooljaar. Tijdens de jaarvergadering wordt de
nieuwe ouderbijdrage vastgesteld. Heb je hier opmerkingen
of vragen over laat het ons dan weten vóór of tijdens de
jaarvergadering. Na de jaarvergadering krijgen jullie per
mail de brief over de ouderbijdrage van dit jaar.
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https
%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F97916249563%3Fpwd%3DYn
Q5TkNvL1l0NjdveUJFT2M5VVBkdz09&amp;data=04%7C01
%7Cjoop.stas%40meerkring.nl%7Caad9316e4f514ed4a563
08d97a9c682f%7C5d6bcda170b5429096dacc8983d416ef%
7C0%7C0%7C637675634444411378%7CUnknown%7CTWF
pbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTi
I6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=5lJK26
3eyAJo8gUEDQ8hY%2FHdS81m3aUwK27XzPwt5Ps%3D&a
mp;reserved=0
Meeting ID: 979 1624 9563
Passcode: ormeander2
PROJECT GESTART
Vanochtend is het schoolproject gestart dat gaat over de
schoolschrijver. Door de hele school zullen er activteiten
plaatsvinden en er komt ook nog een schrijver naar de
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groepen toe. Vandaag kwam er al een schrijver digitaal op
bezoek bij de kleuters. Zo leer je nog eens hoe een boek tot
stand komt! De projectweken lopen door tot de
herfstvakantie.

SPAREN VOOR KINDERBOEKEN
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie
‘Sparen voor je schoolbieb!’.
Lezen is een feestje
Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met
ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met
fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij
Bruna.
Zo werkt het: Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17
oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het
bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij
Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het
totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed
kan onze school nieuwe boeken kopen voor de
schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken.
Iedereen kan meesparen!
Spaar je mee?
Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij Annette
(groep 1-2A en 1-2B) en Elsa (groep 7). Laten we er samen
voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.
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VOORKEUR PRIVACY
U kunt tot en met 15 oktober uw voorkeuren voor de
privacy aanpassen in Parro. Kijkt u even of uw voorkeuren
nog goed staan?

AGENDA
September 2021
ma. 27 – 15-10 start Project
wo.
29
open ochtend nieuwe ouders
Oktober 2021
woe.
06

di.
12
wo. 13 – vr. 15
vr.
15
ma. 18 – vr. 22

extra stedelijke open ochtend
start Kinderboekenweek
fietskeuring groep 5 t/m 8
open avond nieuwe ouders
kamp groep 8
afsluiting Kinderboekenweek
afsluiting Project
herfstvakantie

ABC-KATTENBROEK
Voor de kinderen van groep 5 tot en met 8 is er vanaf
vandaag in Kattenbroek op maandag de Kinderhuiskamer.
Meer hierover leest u op de volgende bladzijde.
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